
 
 

 

Број:  306-5/2019 

 

Дана: 16.08.2019. 

 

 

На основу члана 39, 57. и  60. Закона о јавним  набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Регионална развојна агенција Бачка д.о.о. Нови Сад 

објављује 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

Назив наручиоца: Регионална развојна агенција Бачка д.о.о. Нови Сад 

Адреса наручиоца: Булевар Михајла Пупина 20, Нови Сад 

Интернет страница наручиоца: www.rda-backa.rs 

Врста наручиоца: Остало 

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  

Предмет јавне набавке : набавка моторног горива (еуро БМБ 98 или еквивалентно  и дизел горива) 

за потребе Регионалне развојне агенције Бачка д.о.о. Нови Сад 

Ознака из општег речника набавке: 09132100 – безоловни бензин ;  09134200 – дизел гориво 

Број партија: Набавка није обликована по партијама. 

Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна 

документација доступна: Увид, односно преузимање конкурсне документације неопходне за давање 

понуде може се извршити: 

- у просторијама Регионалне развојне агенције Бачка у Новом Саду, улица Булевар Михајла 

Пупина 20,  радним данима од 10.00 до 14.00 часова 

- са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs 

- са сајта Наручиоца www.rda-backa.rs 

  

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђач понуду подноси у затвореној и 

запечаћеној коверти (овера печатом на месту где је затворена) тако да се приликом отварања може са 

сигурношћу закључити да се први пут отвара. Понуде морају бити у целини припремљене у складу са 

конкурсном документацијом и морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке. 

Наручилац задржава право да одустане од избора ако установи да ниједна понуда није прихватљива.  

 

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити, лично 

или поштом, на адресу: Регионална развојна агенција Бачка д.о.о., 21000 Нови Сад, Булевар 

Михајла Пупина 20 
са назнаком:  

,,Понуда за јавну набавку добара – моторног горива, ЈНМВ бр. 02/19 - НЕ ОТВАРАТИ” 

 

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон понуђача као и име и 

презиме овлашћеног лица за контакт.  

 

Понуђач може поднети само једну понуду.  

http://www.rda-backa.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.rda-backa.rs/
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Понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој 

понуди.  

 

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране  Наручиоца у року одређеном у позиву, који 

рок износи 8 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки и  интернет страници 

Наручиоца, односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 26.08.2019. године до 15.00 часова. 

Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће 

је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 

неблаговремено. 

 

Место, време и начин отварања понуда: Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски 

отворене у просторијама Наручиоца у Новом Саду, на адреси Булевар Михајла Пупина 20, дана 

26.08.2019. године са почетком у 15.30 часова.  
 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка 

поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато 

на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

 

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 10 дана од дана 

отварања понуда. 

 

Лице за контакт: Зорана Панић, адреса електронске поште: zorana.panic@rda-backa.rs 

 

 

mailto:zorana.panic@rda-backa.rs

