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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

На основу чл. 55. Став 1. Тачка 2) Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС» бр. 

124/2013 члана 23. Статута Историјског Архива Неготин наручилац – Историјски Архив 

Неготин – Неготин  позива понуђаче да поднесу своје писане понуде у складу са 

конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности једног путничког возила.  

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном 

документацијом и морају да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке. 

Понуде се наручиоцу достављају у затвореној коверти са назнаком: ''Понуда за 

путничко возило“.  

На полеђини коверте понуђач уписује свој назив и адресу и број телефона као и 

име и презиме лица за контакт.  

1. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Понуда се сматра благовременом ако је код наручиоцa приспела до 17. децембра 

2015. до 10,00 часова. 

Понуде добијене после тог времена сматрају се неблаговременим и њих ће 

комисија за јавне набавке наручиоца,  по окончању поступка отварања понуда, вратити 

неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Понуђачи подносе понуде препорученом пошиљком или лично на адресу 

наручиоца: Историјски Архив Неготин, 19300 Неготин, ул. Бранка Перића 13. 

2. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Јавно отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда, 

односно 17. децембра 2015. год. у 11,00 сати у Историјском Архиву Неготин, на означеној 

адреси.  

Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају 

комисији наручиоца поднети писано и потписом и печатом понуђача оверено пуномоћје за 

учешће у поступку отварања понуда. 

Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета најкасније у року од 5 дана 

од дана јавног отварања понуда а уговор са изабраним понуђачем биће закључен 

најкасније у року од 10 дана након протека рока за подношење захтева за заштиту права, 

односно након одбијања или одбацивања поднетог захтева. 

Овај позив се доставља на адресе три лица која обављају делатност промета 

возила а објављивање се врши у складу са чл. 39. ст. 5. Закона о јавним набавкама.  

 

       ДИРЕКТОР 

        Ненад Војиновић 

 

 

 


