
 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

1. Назив, адреса и интернет страна наручиоца: 

Туристичка организација Београда(ТОБ),Београд,Француска број 24.  

www.tob.rs/sr-cir/o-nama/javne-nabavke 

javne  ПИБ: 101513828 

Матични број: 17079085 

 

2. Врста наручиоца: Остало 

 

3. Врста поступка јавне набавке – јавна набaвка мале вредности 

 

4. Врста предмета: Опис предметa јавне набавке  
 

Предмет јавне набавке је набавка услуге - „Угоститељске услуге 

смештаја у земљи“: , ОРН 55100000 Хотелске услуге 

 
Предмет јавне набавке је пружање угоститељских услуга смештаја у 
земљи за потребе Туристичке организације Београда 

 

 

 

Предметна јавна набавка је обликована у 3 партијe. Укупна процењена 

вредност је 1.363,636 динара  

 

 

 

 

 Процењена 

вредност јавне 

набвке  у динарима 

на годишњем 

нивоу 

Партија 1. Хотелске услуге 958.000,00 дин. 

 

Партија 2. Хотелске услуге 374.000,00 дин. 

 

Партија 3 Хотелске услуге 31.636,00 дин.   

 

5.  
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Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора 
 

Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума 

„најнижа понуђена цена“. 

 

6.  Начин преузимања конкурсне документације 

        
Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних 
набавки и са интернет странице Наручиоца  www.tob.rs/sr-cir/o-
nama/javne-nabavke  а може се преузети и у просторијама Туристичке 
организације Београда, сваког радног дана у оквиру рока за 
подношење понуда, од 9 до 15 сати.  

       

7. Рок и начин подношења понуда 

                                                                                                  

Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 

29.01.2020. године и најкасније до 11:00 сати. 

Понуђач понуду подноси непосредном предајом на адресу наручиоца 

Београд, Француска број 24, други спрат, Служба за правне, 

кадровске, административне послове и јавне набавке или  путем 

поштe. Понуђач подноси понуду у писаном облику у затвореној 

коверти или кутији, на начин да се приликом отварања понуда може 

са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На коверту/кутију  

понуђач лепи Пропратни образац (садржан  је у Поглављу 6 

Конкурсне документације), у који уписује податке о свом тачном 

називу, адреси, броју телефона и факса, електронској пошти и имену 

и презимену лица за контакт. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе 

свих учесника у заједничкој понуди. 

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да 

иста буде примљена од стране наручиоца до датума и часа који је 

одређен у  позиву.  

Неблаговремене и понуде са непотпуном документацијом неће се 

узети у разматрање. 

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача коју Наручилац 

није примио до 29.01.2020. године, до 11:00 часова. Све 

неблаговремено поднете понуде, Комисија за јавне набавке, по 

окончању поступка отварања понуда, вратиће неотворене 

понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.  

 

8. Место,време и начин отварања понуда 

 

Отварање понуда обавиће се одмах по истеку рока за подношење 

понуда, односно 29.01.2020. године у 11,15 сати, у Београду, ул. 

Француска бр. 24. Отварање понуда је јавно и може присуствовати 

свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда активно 

могу учествовати само овлашћени представници понуђача.  
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Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда, је 

дужан да пре почетка отварања, Комисији поднесе овлашћење за 

учешће у поступку отварања понуда. 

Овлашћење мора да садржи следеће податке: назив и адресу 

Понуђача, датум издавања, име лица коме се даје овлашћење и 

потпис овлашћеног лица код понуђача. 

 

9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у 

поступку отварања понуда 

   

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само 

овлашћени представници понуђача.  

Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда, је 

дужан да пре почетка отварања, Комисији поднесе овлашћење за 

учешће у поступку отварања понуда. 

Овлашћење мора да садржи следеће податке: назив и адресу 

Понуђача, датум издавања, име лица коме се даје овлашћење и 

потпис овлашћеног лица код понуђача. 

 

10. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о избору најповољније 

понуде 

Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року до десет  дана 

од дана  отварања понуда. 

 

Додатне информације и објашњења у вези са овим позивом и 

конкурсном документацијом могу се добити на mail dlicina@tob.rs ;  

sgogic@tob.rs 

   

 

mailto:dlicina@tob.rs
mailto:sgogic@tob.rs

