
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста поступка јавне набавке:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или 

привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и 

запошљавање инвалидних лица: 

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона: 

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са 
којим наручилац закључује оквирни споразум:

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Врста предмета:

ЈКП "Водовод и канализација" ј.п. Стара Пазова

Бранка Радичевића бр. 2, 22300 Стара Пазова

www.vodovodpazova.rs

Јавна предузећа-локална самоуправа

Поступак јавне набавке мале вредности

Услуге

Јавна набавка мале вредности број 1.2.18/2020 "Набавка услуга - Угоститељске услуге". 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

Услуге ресторана и услуге послуживања храном - 55300000.

Предметна набавка је обликована по партијама. 

Партија 1 - Услуге ресторана са могућношћу организовања прослава 

Партија 2 - Услуге ресторана са националном кухињом 

Партија 3 – Услуге ресторана са интернационалном кухињом 

/

/

/



Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна

документација доступна: 

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити 

исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 

запошљавању, условима рада и сл: 

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система 

динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним 

техничким условима за учешће: 

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система: 

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се 

извршава преко подизвођача: 

/

/
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Критеријум за доделу уговора  је "Економски најповољнија понуда". 

Елементи критеријума за Партију 1: Услуге ресторана са могућношћу организовања прослава 

- Број дневних јела на менију: 20 пондера 

- Удаљеност од седишта Наручиоца: 40 пондера 

- Услови плаћања: 20 пондера 

- Понуђена цена за задати мени: 20 пондера 

Елементи критеријума за Партију 2: Услуге ресторана са националном кухињом 

- Број дневних јела на менију: 20 пондера 

- Удаљеност од седишта Наручиоца: 40 пондера 

- Услови плаћања, не дужи од 45 дана: 20 пондера 

- Понуђена цена за задати мени: 20 пондера 

Елементи критеријума за Партију 3: Услуге ресторана са интернационалном кухињом 

- Број дневних јела на менију: 40 пондера 

- Удаљеност од седишта Наручиоца: 20 пондера 

- Услови плаћања, не дужи од 45 дана: 20 пондера 

- Понуђена цена за задати мени: 20 пондера

Конкурсна документација се може преузети електронским путем са Портала јавних набавки, 

www.portal.ujn.gov.rs, као и са интернет странице Наручиоца, www.vodovodpazova.rs

/



 Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Место, време и начин отварања понуда:

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:

Остале информације:

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

Понуда се подноси у писаном облику, у свему према приложеном упутству, у затвореној коверти са 

назнаком: 

"Понуда за јавну набавку мале вредности бр. 1.2.18/2020, Набавка услуга - Угоститељске услуге, Партија 

_________________ (уписати број и назив партије за коју се подноси понуда) - НЕ ОТВАРАТИ" 

личном доставом у просторије дирекције ЈКП "Водовод и канализација" ј.п., Стара Пазова, Бранака 

Радичевића бр.2., или поштом на наведену адресу Наручиоца. На полеђини коверте навести назив и адресу 

понуђача, име и број телефона особе за контакт. 
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. 

Крајњи рок за доставу понуда је 24.06.2020. године до 10.00 часова, без обзира на начин доставе.

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 24.06.2020. године у 10.15 часова у просторијама 

Дирекције ЈКП "Водовод и канализација" ј.п. Стара Пазова, ул. Бранка Радичевића бр.2.

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је поднети Комисији за 

јавну набавку писано овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда заведено код 

подносиоца понуде.

10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Сандра Војводић Великић, факс: 022/310-645, e-mail: 

javnenabavke@vodovodpazova.rs

Деловодни број Позива за подношење понуда 4858 од 16.06.2020. године.
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