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Музичка омладина Новог Сада 

21000 Нови Сад, Католичка порта бр. 2/II 
http://www.muzickaomladina.org 

 
објављује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
Редни број јавне набавке:  
4-16 
 
Врста наручиоца:  
Удружење грађана  
 
Врста поступка јавне набавке:  
Јавна набавка мале вредности 
 
Врста предмета:  
Услуге   
 
Предмет јавне набавке:  
Услуге хотелског смештаја учесника фестивала НОМУС  2016 у периоду од 15. до 22. априла 2016. године у 
Новом Саду  (хотели 4 ****)  
 
Назив и ознака из општег речника набавки:  
55110000 услуге хотелског смештаја 
 
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:  
Kритеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.  
 
У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се изврша 
ва преко подизвођача: 
У случају подношења понуде са подизвођачем, обавезно навести проценат вредности набавке која ће се 
извршити преко подизвођача 
 
Начин преузимања конкурсне документације, интернет адресa где је конкурсна документација досту 
пна: Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 
(http://www.muzickaomladina.rs )  
 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:  

 Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отва 
рања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој страни коверте (кути 
је) уписати: „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА за јавну набавку:  услуге хотелског смештаја учесника фести 
вала НОМУС  2016 у периоду од 15. до 22. априла 2016. године у Новом Саду  (хотели 4 ****),  ред. 
бр. ЈН : 4-16". Понуда се подноси поштом или лично на адресу : Музичка омладина  Новог Сада, Но 
ви Сад, Католичка порта бр. 2/II. Понуђач је дужан да на коверти или кутији назначи назив пону 
ђача, адресу и број телефона, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да пону 
ду подноси група понуђача, на коверти /кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести  називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.  

 Рок за подношење понуда је 01.03.2016. године, а благовременим ће се сматрати све понуде које 
пристигну, без обзира на начин доставе на адресу: Музичка омладина Новог Сада,  Нови Сад, Като 
личка порта бр. 2/II, до 15,30 часова.  

Место, време и начин отварања понуда:  
Отварање понуда извршиће се јавно  01.03.2016. године у 16,00 часова у просторијама Музичке омладине 
Новог Сада,у Новом Саду, Католичка порта бр. 2/II . 
 
Услови, под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:  
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда ако пре почетка отварања понуда, 
Комисији за јавну набавку доставе пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку 
јавног отварања понуда  
 
Рок за доношење одлуке:  
Одлука о додели уговора или одлука о обустави поступка биће донета у року од 10 дана од дана отварања 
понуда  
 
Контакт: 
  
Е-mail: mons@eunet.rs, тел./факс: 021/452 344  
 
 
 


