
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Институт друштвених наука, Краљице Наталије 

45, Београд, www.idn.org.rs 

 

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности обликована по партијама. 

 
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: услуга графичке 

припреме, прелома и штампања монографија –(79820000 Издавчке и штампарске услуге на 

хонорарној или уговорној основи) 

 

Критеријум, елеметни критеријума за доделу уговора: Елемент критеријума за доделу 

уговора је „економски најповољнија понуда“. 
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио најнижу понуђену цену. У случају исте најниже понуђене 

цене, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је при стручној оцени 

понуда добио највећи број пондера за квалитет финалног продукта штампарије. 

Начин прузимања конкурсне документације: Портал Управе за јавне набавке и интернет 

страница Института друштвених наука: www.idn.org.rs 

 
Начин подношења понуде и рок: на адресу: Институт друштвених наука, Краљице Наталије 45, 
Београд, препорученом пошиљком или лично, са назнаком: 
,,Понуда за јавну набавку услуге графичке припреме, прелома и штампања монографија, 
број ЈН 3/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
24.04.2015. године до 12:00 часова. 
 
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда одржаће се одмах након 
истека рока за подношење понуда, дана 24.04.2015. године у 13:30 часова на адреси: Институт 
друштвених наука, Краљице Наталије 45, Београд у соби 16 на првом спрату. 
 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда, комисији за јавну 
набавку наручиоца уручују писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда 
које мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног 
лица понуђача. 
 

Рок за доношење одлуке:Одлука о додели уговара биће донета у току од осам дана од дана 

отварања понуда. 

 
Лице за контакт: Светлана  Инђић-Марјановић, e-mail: office@idn.org.rs 

 
 

http://www.idn.org.rs/
http://www.idn.org.rs/

