
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 
 
 
Назив наручиоца: Јавно предузеће Спортски центар „Олимп – Звездара“ 
Адреса наручиоца: Вјекослава Ковача 11 ,11160 Београд ПАК 144204, Србија 
Интернет страница наручиоца: www.scolimp.rs   
Врста наручиоца: Јавна предузећа - локална самоуправа 
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 
Врста предмета набавке: Добра 
Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке: Справе за вежбање за унутрашњу теретану  
Назив и ознака из општег речника набавке: 37420000-8- Опрема за вежбаонице 
Број партија: Jавна набавка није обликована по патијама. 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда: 
Елементи критеријума: 
Цена  80 пондера 
Гарантни рок 20 пондера. 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 
документација доступна: Конкурсна документација се може преузети у електронском формату на 
интернет страници наручиоца: www.scolimp.rs и на Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs .   
Начин подношења понуде и рок: Понуђач подноси понуду са доказима о испуњености услова из 
конкурсне документације, лично или поштом, у затвореној и запечаћеној коверти/кутији, тако да се са 
сигурношћу може закључити да се први пут отвара, на адресу: Јавно предузеће Спортски центар „Олимп – 
Звездара“, Вјекослава Ковача 11, 11160 Београд, са назнаком: „Понуде за јавну набавку: Справе за 
вежбање за унутрашњу теретану - Јавна набавка број ЈН 12/2020- НЕ ОТВАРАТИ“. 
На полеђини коверте написати назив, адресу и број телефона/е-маил понуђача. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 14.10.2020. године до 
15:30 часова. 
Место, време и начин отварања понуда: Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде 
јавно отворити дана 14.10.2020. године у 16:00 часова у просторијама Јавног предузећа Спортски центар 
„Олимп – Звездара“, Вјекослава Ковача 11, 11160 Београд. 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда 
могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача који учесвују 
у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка отварања доставе Комисији за јавне набавке 
писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, оверено печатом и потписом овлашћеног лица 
понуђача. 
Рок за доношење одлуке о додели уговора: 25 дана од дана отварања понуда.  
Лице за контакт: Бошко Поповић, e-mail: javnenabavke@scolimp.rs .  
 


