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У Београду, 13. марта 2014. године 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  

Јавна набавка мале вредности 

Набавка услуга интернета бр. 03/2014 
 
Фонд за иновациону делатност Немањина 22-26, 11000 Београд www.inovacionifond.rs 
 
Адреса за достављање понуда: Научно-технолошки парк ,,Звездараˮ Вељка Дугошевића 54, 1. 
спрат, објекат Б4, Звездара, 11000 Београд, Србија  
 
Фонд за иновациону делатност позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своје понуде 
у складу са објављеним Позивом за подношење понуде и Конкурсном документацијом за 
предметну набавку. 
 
Предмет јавне набавке је набавка  услуга – интернета. 
Oзнака из општег речника набавке: 72400000 – услуге интернета. 
Набавка није обликована у више партија. 
 
Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају обавезне и додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке, из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама 
и конкурсне документације. 
 
КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Критеријум за доделу уговора у предментној јавној набавци биће најнижа понуђена цена. 
 
ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
Фонда за иновациону делатност (http://www.inovacionifond.rs/category/oglasi) 
 
ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 
Понуде доставити на адресу: Научно-технолошки парк ,,Звездараˮ Вељка Дугошевића 54, 
1. спрат, објекат Б4, Звездара, 11000 Београд, Србија. 
Рок за подношење понуда: 24. март 2014. године до 12 часова. 
 
Понуда се саставља тако што понуђач уноси тражене податке у обрасце који су саставни део 
конкурсне документације и достављања докумената и доказе у складу са позивом за 
подношење понуде и конкурсном документацијом. Сви обрасци морају бити оригинални, 
поднети на преузетим обрасцима, јасни и недвосмислени, читко попуњени и оверени 
печатом и потписом овлашћеног  
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лица. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом, и на полеђини наводи 
свој тачан назив и адресу, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за 
контакт. 
 
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама Наручиоца, 
Вељка Дугошевића 54/2, Звездара, 11000 Београд, Србија (2. спрат), по истеку рока за 
подношење понуда, односно 24. мартa 2014. године у 12:15. 
 
За учешће у у поступку јавног отварања понуда, представници понуђача дужни су да, пре 
почетка поступка јавног отварања понуда, обезбеде писмена пуномоћја, која предају на увид 
комисији за јавне набавке Наручиоца (у даљем тексту: Комисија), а на основу којих доказују 
овлашћење за учешће. 
 
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена и која ће садржати нарочито податке 
из члана 105. став 2. тач. 9) и 10) Закона, Наручилац ће донети у року не дужем од 10 дана 
од дана доношења извештаја о стручној оцени понуда. 
 
Остале информације: Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде, 
понуђач може тражити у писаном облику, у складу са чланом 20. Закона. 
 
КОНТАКТ 
Контакт особа: Драгана Косановић; 
Адреса за кореспонденцију: Научно-технолошки парк ,,Звездараˮ Вељка Дугошевића 54, 1. 
спрат, објекат Б4, 11000 Београд, Србија; 
Електронска адреса:  inovacionifond1@gmail.com; 
Организациона јединица:  Сектор за финансије и администрацију; 
Факс број: 011/2400348. 
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