
Антидопинг агенција Републике Србије, Трг Републике 3, Београд 
Матични број 17640771 , ПИБ 104231967 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA 
 

1. Назив наручиоца: Антидопинг агенција Републике Србије 
2. Адреса наручиоца: Трг Републике 3, 11000 Београд, Србија 
3. Интернет страница наручиоца: www.adas.org.rs 
4. Врста наручиоца: Остало (установа) 
5. Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности 
6. Врста предмета: Услуге 
7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Услуге доставе 
пакета Достава узорака са допинг контрола у акредитоване лабораторије у 
иностранству 
Назив и ознака из општег речника набавки – 64121200 – Услуге доставе пакета. 
8. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 
9. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна 
документација доступна: преузимање конкурсне документације преко Порталa јавних 
набавки и на интернет адреси: www.adas.org.rs 
10. Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или 
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено 
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 
запошљавању, условима рада и сл: Подаци о пореским обавезама се могу добити у 
Пореској управи, Министарства финансија и привреде. Подаци о заштити животне 
средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству 
енергетике, развоја и заштите животне средине. Подаци о заштити при 
запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и 
социјалне политике. 
11. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуда се може поднети 
путем поште или непосредно на адресу: Антидопинг агенција Републике Србије, Трг 
Републике 3, 11000 Београд, Србија. Рок за подношење понуда:  10.4.2014. године до 
16:00 часова 
12. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и обавиће се на 
адреси: Антидопинг агенција Републике Србије, Трг Републике 3, 11000 Београд, 
Србија. Време: 10.4.2014. године у 16:30 часова 
13. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда: Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, 
предају комисији за јавну набавку наручиоца писмено овлашћење за учешће у 
поступку јавног отварања понуда, које мора бити заведено код понуђача, оверено 
печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача. 
14. Рок за доношење одлуке: Рок за доношење одлуке је 5 (пет) дана од дана отварања 
понуда. 
15. Лице за контакт: Бојан Вајагић 


