
 

Републички фонд за пензијско и 
инвалидско осигурање 
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30-04/2-303/2019 

 
На основу овлашћења бр. 110.2-5920/2019 од 25.07.2019. и Решења о образовању Комисије бр. 30-
01-287/2019 од 26.07.2019., Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, 
 

објављује 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА 
ЗА ПРОДАЈУ РАДИЈАТОРА И ПРОЗОРА И ОСТАЛОГ 

ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА У ВИЂЕНОМ СТАЊУ 

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање - Покрајински фонд за пензијско и 
инвалидско осигурање 
Адреса: 21000 Нови Сад, Житни трг бр. 3 
Интернет страница:  www.pio.rs 
Критеријум за доделу уговора: Највиша понуђена цена 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђач подноси понуду 
непосредно или путем поште, у затвореној коверти, на адресу: Републички фонд за пензијско и 
инвалидско осигурање, Ул. Житни трг бр.3, Нови Сад, канцеларија бр. 001, до рока назначеног у 
позиву за достављање понуда који је објављен на интернет страници и огласној табли Фонда, 
односно до 19.8.2019. године, најкасније до 10.00 часова, са назнаком: „ПОНУДА ЗА 
ПРОДАЈУ РАДИЈАТОРА И ПРОЗОРА-НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте, мора бити 
назначен назив и адреса понуђача, телефон, факс, електронска пошта, адреса и контакт особа. 
Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понудe може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара. Неблаговременом понудом ће се сматрати понуда понуђача која 
није пристигла у писарницу наручиоца у року за подношење понуда, закључно са 19.8.2019 
године до 10.00 часова по локалном времену. Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће 
неотворене враћене Понуђачу. 
 
Писана понуда треба да садржи: 

1. укупну понуђену цену за целокупни отпадни материјал који је предмет продаје  
(радијатори, прозори, врата и остало). Понуђена цена не може бити нижа од 
250.000,00 динара. 

2. назив понуђача, адресу и контакт телефон, 
3. лице овлашћено за потписивање уговора. 

Понуђач се обавезује да изврши откуп целокупне количине отпада, који је оглашен и 
стављен на увид понуђачима. Разгледање предмета продаје може се обавити сваког радног дана 
у времену од 9.00 до 12.00 часова, на адреси Нови Сад, Житни трг бр. 3. 
О избору најповољније понуде, понуђачи ће бити писмено обавештени, a са најповољнијим 
понуђачем, који понуди највишу цену целокупног отпадног материјала, закључиће се уговор. 
Изабрани понуђач дужан је да у року од 2 дана од позива продавца, преузме предмет 
продаје и о свом трошку транспортује. 
Место, време и начин отварања понуда: Обавиће се јавно пред комисијом 19.8.2019 у 10.30 
часова у просторијама Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање у улици Житни трг 
бр.3, Нови Сад, у великој сали на другом спрату, канцеларија бр. 201. 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку: У поступку 
откупа отпадног материјала могу учествовати правна лица која испуњавају законске услове из 
области управљања отпадом.  
Рок за доношење одлуке о додели уговора: до 5 дана од дана отварања понуда  
Лице за контакт: За све додатне информације можете се обратити контакт особи Слободан 
Милошевић, на телефон 063/510-823. 
 
Нови Сад, 14.8.2019. године 


