




Начин подношења Понуде и рок 

за

подношење Понуде:

Понуде се подносе путем поште или лично на адресу: 

Писарница Општинске управе општине  Рума, Орловићева 

5, 22400 Рума са назнаком „ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈН-НЕ 

ОТВАРАТИ“ (НАБАВКА број 404-102/16-IV)

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 05.07.2016.година. До 

12 часова ( Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као 

последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни 

радни дан до 12 часова)

Место, време и начин отварања 

Понуда:

Место отварања: Рума, Орловићева бр.5,канц.8

Датум отварања: 05.07.2016.г.

Време отварања: 12 часова и 30 минута

Отварање Понуда је јавно. Отварању понуда могу 

присуствовати сва заинтересована лица.

Услови под којима представници 

Понуђача могу учествовати у 

поступку отварања Понуда:

Представници Понуђача морају  имати  ОВЛАШЋЕЊЕ за 

учествовање у поступку отварања Понуда.

У  поступку  отварања  Понуда  могу  активно  учествовати 

само  овлашћени представници  Понуђача.  Овлашћење 

предају Комисији за јавну набавку пре отварања Понуда.

Рок за доношење Одлуке о додели 

Уговора

Одлука о додели Уговора биће донета у року од 10 дана од 

дана отварања Понуда.

Наведену Одлуку Наручилац ће објавити на Потралу јавних 

набавки   portal.ujn.gov.rs и на интернет страници 

www.ruma.rs у року од 3 дана њеног доношења.

Контакт (особа, време, телефон 

бр, е-маил адреса...):

Понуђач може, у писменом облику, тражити од Наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде.

Адреса: ОУ Општине Рума, Орловићева 5, 22400 Рума, 

Канцеларија за ЈН бр.8;

Контакт особа:Злата Јанковић

е-маил: jnbruma@ruma.rs 
Пријем  електронске  поште  врши  се  радним  данима 

(понедељак-петак)  у  радно време Наручиоца од  07:00-15:00 

часова.

Остале информације: 1.РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ ( минимално 30 дана од 

дана отварања понуда ) 

2.  НAЧИН И РОК ПЛАЋАЊА: у року од 45 дана од 

дана пријема фактуре за испоручену количину добара у 

целости и Записник о извршеној примопредаји. 

3.РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: у року од ______(најдуже 

5 дана) од дана пријема Захтева Наручиоца.

4. МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: Територија Општине 

Рума.

ПОЗОВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


