
 
РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ЈУЖНИ 
БАНАТ Д.О.О. ПАНЧЕВО 
Карађорђева 4, Панчево 
Број: III-108/2018 
Датум: 19.10.2018. 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA 

1. Назив наручиоца: Регионална развојна агенција Јужни Банат д.о.о. Панчево. 
2. Адреса наручиоца: Карађорђева 4, Панчево. 
3. Интернет страница наручиоца: http://www.rrajuznibanat.rs 
4. Врста наручиоца: Правно лице основано у циљу задовољавања потреба у општем интересу 
(члан 2. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама).  
Регионална развојна агенција Јужни Банат д.о.о. Панчево спроводи поступак јавне набавке и 
закључује уговор о јавној набавци. 
5. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак. 
6. Врста предмета јавне набавке: Услуга. 
7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  
Услуга израдe пројектно техничке документације. 71320000 – услуге техничког пројектовања. 
8. Број партија: Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
9. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 
10. Начин преузимања конкурсне документације: Преузимање конкурсне документације може се 
извршити са Портала јавних набавки и интернет странице наручиоца. 
11. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

 Понуђач понуду доставља путем поште или непосредно.  
1. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Коверат или 
кутија са понудом мора имати ознаку "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА –                          
УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН бр. 6/2018, НЕ ОТВАРАТИ". 

 На полеђини коверте или кутије  понуђач наводи своје пословно име, адресу, телефон, 
адресу електронске поште и име одговорног лица.  

 Понуде се достављају на адресу: Регионална развојна агенција Јужни Банат д.о.о. 
Панчево, Карађорђева 4, 26000 Панчево, сваког радног дана у радно време Наручиоца, од 07.30 
до 15.30 часова. 

 Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 05.11.2018. до 
12:00 часова, без обзира на начин како су послате.     
12. Место, време и начин отварања понуда:  

 Јавно отварaње понуда биће обављено дана 05.11.2018. у 12:30 часова у просторијама 
Наручиоца у Панчеву, Карађорђева 4. 

 Понуде ће бити отваране редоследом којим су примљене/заведене од стране 
Наручиоца. 
13. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда:   

 Представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда, морају комисији 
наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. 

 Овлашћени представник понуђача има право да приликом отварања понуда изврши 
увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуда, као и да изнесе све 
евентуалне примедбе на поступак отварања понуда. 
14. Рок за доношење одлуке: 25 дана од дана отварања понуда. 
15. Kонтакт:  

 Особа за контакт: Александар Ковачевић 
 путем поште на адресу: Регионална развојна агенција Јужни Банат д.о.о. Панчево, 

Карађорђева 4, 26000 Панчево 
 путем електронске поште: javne.nabavke@rrajuznibanat.rs.   
 Радно време Наручиоца је од 07.30 до 15.30 часова, од понедељка до петка.  

 
 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


