
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
AП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА  ИНЂИЈА 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Број: 404-1-28-4/2018-IV 
Дана: 27.08.2018. године 
Инђија, Цара Душана бр. 1 
 
 

На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. Закона о 
јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), Општинска управа 
општине Инђија објављује 

 
 

*ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА* 
 
 
 
Назив наручиоца: Општинскa управa општине Инђија  
Адреса наручиоца: Цара Душана 1, 22320 Инђија, ПИБ: 102198438  МБ: 08027536  
Интернет страница наручиоца: www.indjija.net 
Врста наручиоца: орган државне управе   
 
 
 
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности 
 
Врста и опис предмета: Услуга чишћења и одржавања просторија Општинске управе 
општине Инђија и других органа општине Инђија (поновљени поступак). 
 
Ознака и назив из Oпштег речника набавки: 90919200 – услуге чишћења 
канцеларија. 

 

 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:  

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума - ,,Најнижа 
понуђена цена“. У случају истих понуђених цена, избор најповољније понуде извршиће 
се на основу дужег рока важења понуде. У случају истог рока важења понуда, избор 
најповољније понуде извршиће се путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све 
понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. 
Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако 
што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, 
те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима 
који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник извлачења путем 
жреба. 
   
 
 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 
конкурсна документација доступна:  
Конкурсна документација може се преузети на Порталу јавних набавки 
www.ujn.gov.rs/portal  и интернет страници наручиоца www.indjija.net. 
 

http://www.indjija.net/


Понуда са подизвођачем: Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача наведе 
у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу који 
не може  бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача. 
 
 
Начин подношења понуде и рок:  
Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на адресу наручиоца: 
Општинска управа општине Инђија, 22320 Инђија, Цара Душана бр. 1, с тим да ће 
понуђач на коверти назначити следеће: „Понуда за ЈНМВ број 28/2018 - Услуга 
чишћења и одржавања просторија Општинске управе општине Инђија и других органа 
општине Инђија - НЕ ОТВАРАТИ“. 
 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини коверте 
наводи: назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број 
телефона особе за контакт. 
 
 
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца 
најкасније дана 05.09.2018. године до 10:00 часова. Наручилац ће, по пријему 
одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов 
захтев, издати потврду о пријему (са датумом и временом пријема). 
 
 
Место, време и начин отварања понуда:  
Jавно отварање понуда обавиће се комисијски, на дан истека рока за подношење 
понуда 05.09.2018. године са почетком у 12:00 часова, у присуству понуђача, на 
адреси Наручиоца: Општинска управа општине Инђија, Инђија, улица Цара Душана бр. 
1, сала 1 на спрату. 
 
 
 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда:  
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе 
Комисији за  јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања 
понуда. Директор, као овлашћени представник понуђача,  Комисији за  јавну набавку 
даје на увид личну карту и копију извода из Агенције за привредне регистре. 
 
 
 
Рок за доношење одлуке о додели уговора:  
Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 10 (десет) дана од дана 
отварања понуда.  
 
 
 
Особа за контакт у вези припреме понуде:  
Марија Буквић, тел: 022/561-322 лок. 155, e-mail: javnenabavke@indjija.net. 
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуда, и то радним данима (понедељак-петак) у периоду од 07-15 часова.  
Сва питања и захтеви пристигли ван тог периода неће бити уважени. 

mailto:javnenabavke@indjija.net

