
 

 

 

 
 

Датум: 29.03.2019. године 

Број: 123/3 
 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у поступку ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1.1.2./2019 

 
- НАБАВКА ПАКЕТА ЗА БЕБЕ - 

  
I. 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
ЦРВЕНИ  КРСТ  ВОЈВОДИНЕ (у  даљем  тексту:  Наручилац)  позива потенцијалне  понуђаче  
да  поднесу  своје  писмене  понуде  у  складу  са Конкурсном  документацијом,  ради доделе 

Уговора o јавној набавци пакета за бебе која се у Плану Наручиоца  води под ред. број 

1.1.2./2019. 

 

Назив и адреса наручиоца   ЦРВЕНИ ВОЈВОДИНЕ 

Матични број   08044198 

Назив банке   ЕРСТЕ 

Текући рачун   340-1558-09 

Шифра делатности   88.99 

Регистарски број-ПИБ   100236299 

Интернет страница наручиоца   ckv.org.rs 

Особа за контакт    Борис Башкало, Факс: 021/423-750 
                            e-mail: boris@ckv.org.rs 

 

Позив  за  подношење  понуда  се  објављује  на  Порталу  јавних набавки и интернет страници 

Наручиоца дана 29.03.2019. године.  
 

II. 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

НАБАВКА:  НАБАВКА ПАКЕТА ЗА БЕБЕ 

 
ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:  

39512000 - Постељина 

39514100 - Пешкири 

18315000 - Чарапе 
ЕА01 - за бебе 

 

III. 

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предметна набавка се спроводи по правилима поступка јавне набавке МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, а 

све на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/2012,14/2015 и 68/2015) и Правилникa о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима  набавки  и  начину  доказивања  испуњености  услова („Сл.  гласник  РС“,  бр.  

86/15). 

 



 

 

IV. 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за доделу уговора је  «НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА» за вредност једног 

пакета чији садржај мора у потпуности одговарати траженој спецификацији из Конкурсне 

документације. 
 

V. 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
У предметној набавци могу учествовати сви понуђачи који испуњавају обавезне и додатне 

услове за учешће у јавној набавци,  који су наведени у Конкурсној документацији. 

 

VI. 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:  08. април 2019. године, до 10,00 часова. 

 

Понуда  се  сматра благовременом ако  је  Наручиоцу  пристигла  и  ако  је оверена  заводним  

печатом  Наручиоца  закључно  са  даном, 08.04.2019. године, до 10,00 часова.  Понуђачи 
понуде подносе препорученом пошиљком или лично на адресу: 

 

 

ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ 

ЦРВЕНИ КРСТ ВОЈВОДИНЕ 

ул. Пионирска 8, 21000 Нови Сад 

 

VIII. 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Отварање понуда је јавно и исто ће се обавити одмах након истека рока за подношење  понуда, 
односно дана  08.04.2019. године у 10,15 часова у просторијама седишта Наручиоца. 

 

IX. 

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
Одлука  о  додели  Уговора  најповољнијем  понуђачу  за  предметну  јавну набавку  биће  

донета  у  року  од  три  дана  од  дана  отварања  понуда,  на основу  Извештаја  Комисије о  

стручној  оцени  понуда, након чега ће се одлука објавити на Порталу јавних набавки. 
 

X. 

РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
Наручилац  ће  закључити  уговор  о  јавној  набавци  са  понуђачем  којем  је додељен  уговор  

најкасније  у  року  од  8  дана  од  дана  протека  рока  за подношење захтева за заштиту права 

понуђача. 

 
  

 

 
 

 

 
Председник Комисије за                                                           ЦРВЕНИ КРСТ ВОЈВОДИНЕ 

       јавне набавке:                                                                              21 000 НОВИ САД 

   БОРИС БАШКАЛО                                                                           Ул. Пионирска 8.                                                                                                                

 


