
Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине 
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина  16 

објављује 
ЈАВНИ ПОЗИВ, 

Врста поступка:поступак јавне набавке мале вредности
2014/ЈП98779
Oглас је обављен на порталу: 20.3.2014
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ бр. 02/2014 - НАФТНИ ДЕРИВАТИ, ЕВРО
ДИЗЕЛ
Опис предмета: 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Предмет јавне набавке мале вредности бр. 02/2014 је набавка нафтних деривата, евро
дизела,евро 5 (пет) квалитета.  

ПРАВО УЧЕШЋА: Право учешћа имају сва правна лица која испуњавају услове из члана бр. 75. и 76. Закона о
јавним набавкама.Понуда мора у целини бити припремљена у складу са конкурсном документацијом и позивом за
подношење понуда. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена на или према оригиналним обрасцима
конкурсне документације,  који морају бити попуњени, потписани од стране одговорног лица понуђача и  оверени
печатом.Испуњеност утврђених услова понуђач доказује на начин одређен у Упутству за доказивање испуњености
услова (писаном Изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу и доказима).  

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: Економски најповољнија понуда.  
УВИД И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: Увид и преузимање конкурсне документације се

може извршити путем интернет странице Гаранцијског фонда АП Војводине www.garfondapv.org.rs .  
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Понуде се могу поднети до 31.03.2014. године у 10 часова на адреси Гаранцијски фонд

АП Војводине,Хајдук Вељкова бр. 11/6, Мастер центар Новосадског сајма ,Нови Сад или непосредно на истој адреси.  
ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА:

Понуде ће се отварати 31.03.2014. године у 10:15 часова на адреси Гаранцијски фонд АП Војводине, Хајдук Вељкова бр.
11/6, Мастер центар Новосадског сајма ,Нови Сад. Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници
понуђача,  који  су  дужни да  својство представника понуђача докажу предајом потписаног  и  овереног  овлашћења
Комисији за  јавну набавку непосредно пре  отварања понуда.  

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: Пет дана од дана јавног отварања
понуда.  

КОНТАКТ: Саша Наков, Хајдук Вељкова бр. 11/6, Нови Сад, 021/489-37-00, nakov.sasa@garfondapv.org.rs  
Заинтересовано  лице  може,  у  писаном  облику,  путем  ПОШТЕ  на  адресу:  Хајдук  Вељкова  бр.  11/6  или

електронским путем на еmail: nakov.sasa@garfondapv.org.rs  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења
у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  


