
 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

за јавну набавку – ''УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА СТРУЧНОГ ЛИЦА ЗА РАД У ТЕРЕТАНИ'' 
Број ЈН 4/5-2020 

 

Назив, адреса и интернет 
страница наручиоца 

“ УСТАНОВА ЗА СПОРТ “ КОВИН 
улицаЈНА број34, 26220 Ковин 

Врста наручиоца Установа за спорт 

Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредност 

Предмет јавне набавке УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА СТРУЧНОГ ЛИЦА ЗА РАД У ТЕРЕТАНИ 

Ознака из општег речника 
набавки  

 
92600000 – Услуге у области спорта 

Критеријум за доделу 
уговора 

 
Критеријум за доделу уговора је ''НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА'' 

Преузимање конкурсне 
документације 

Позив за подношење понуде и конкурсна документација преузимају са 
Портала јавних набавки www.ujn.gov.rs или  
Интернет страници Наручиоца www.sportkovin.rs. 

Начин подношења понуда  

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затворена на начин 
да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут 
отвара. На коверти или кутији обавезно написати 

 
“ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

''УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА СТРУЧНОГ ЛИЦА ЗА РАД У ТЕРЕТАНИ'', 
БРОЈ:  4/5-2020 - НЕ ОТВАРАТИ'' 

 
На полеђини коверте или кутије написати назив понуђача, адресу, 
телефон, email адресу и име особе за контакт. 
Понуде се подносе непосредно или путем поште на адресу:  
Установа за спорт Ковин, улица ЈНА бр. 34, 26220 Ковин. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 
учесника у заједничкој понуди. 

Рок за подношење понуда 

 
Понуде се достављају 27.01.2020. године до 15:00 часова 
Без обзира на начин доставе понуде, мора се обезбедити да иста 
стигненаручиоцу до назначеног датума и часа. 

Место и време и начин  
отварања понуда 

 
Отварање понуда обавиће се дана27.01.2020. године у 15:15часова 
у згради Установе за спорт Ковин,улица ЈНА број 34. 
Отварању понуда je јавно. 

Услови под којим 
представници понуђача 
могу учествовати у 
поступку овтарања понуда 

Представници понуђача могу активно учествовати у поступку отварања 
понуда ако предају овлашћење у писаној форми за учешће (која морају 
имати број, датум и бити оверена) 

Рок за доношење Одлуке  
о додели уговора 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана 
отварања понуда 

Лице за контакт 
Предраг Ђондовић, Тел: 013/744-899; Е-mail: sportkovin@gmail.comи 
Верица Торлаковић 060/608-18-12; Е-mail: vtorlakovic8@gmail.com 
Радно време: понедељак-петак од 07,00-15,00 часова 

 
Објављено на Порталу јавних набавки дана 16.01.2020. године 

http://www.ujn.gov.rs/
http://www.kovin.org.rs/
mailto:sportkovin@gmail.com
mailto:vtorlakovic8@gmail.com

