
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у 
даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ 
0801-1-4/1 од 08. јула 2014. године  и Решења о образовању комисије за јавну набавку 
ЈНМВ 0801-1-4/2 од 08. јула 2014. године: 

 

 

ИНСТИТУТ ЗА ФИЗИКУ 

Прегревица бр. 118, Београд-Земун 

 

Објављује: 
 

ПОЗИВ 
за подношење понуда за 

јавну набавку мале вредности 

 

Назив наручиоца: Институт за физику 

Број јавне набавке: ЈНМВ 4/2014 

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности 

Врста предмета: услуге 

Предмет јавне набавке: Услуге мобилне телефоније 

Ознака и назив из општег речника набавки: 
64212000 - Услуге мобилне телефоније 
 
Број партија: нема 
Критеријум за оцену понуда: економски најповољнија понуда 

Начин преузимања конкурсне документације :  
- са сајта Портала јавних набавки 
- са сајта наручиоца: www.ipb.ac.rs 
Начин подношења понуде: Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у 
затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда 
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  



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. 
 Понуду доставити на адресу: ИНСТИТУТ ЗА ФИЗИКУ, 11080 Београд-Земун, 
Прегревица 118, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – Услуге мобилне 
телефоније - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена 
од стране наручиоца до 21. јула 2014. године до 10:00 часова.  

 Наручилац не одговара за било какву последицу уколико понуђач не наведе, 
назив, адресу и предмет јавне набавке на коверти. Понуде које нису затворене, које су 
непотпуне или су стигле после наведеног рока, неће бити разматране. 

Јавно отварање понуда одржаће се 21. јула 2014. године у 10:15 часова, у 
просторијама Инстута за физику, Прегревица 118, Београд-Земун, I спрат, соба бр. 
201 – Свечана сала Александар Милојевић. 

Поступак отварања понуда је јаван. Представници понуђача који су поднели 
понуду, пре почетка поступка морају предати посебно писмено овлашћење за 
присуство поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено 
печатом и потписом овлашћеног лица. 

Право учешћа у овом поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица 
која испуњавају услове за учешће у поступку, у складу са чл. 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама. 

Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у року од 20 дана од дана 
отварања понуда. 

Контакт особе: Игор Смолић (igor.smolic@ipb.ac.rs) и Миомир Ердељановић 
(minja@ipb.ac.rs) 

За додатна обавештења и информације у вези са конкурсном документацијом и 
поступком јавне набавке, заинтересовани могу искључиво писаним путем упутити 
захтев, на адресу наручиоца или контакт особа и то најкасније пет дана пре истока рока 
за подношење пријава. 


