
 

 

 

     
Фондација СОС Дечијa селa Србија 

Булевар краља Александра 251 

11000  Београд 

Србија 

Т  +381 11 3898776 

Ф +381 11 3898776 

office@sos-decijasela.rs 

www.sos-decijasela.rs 

 Дом пун љубави за свако дете 

    
На основу члана 14. Правилника о спровођењу набавки за потребе Фондације „СОС Дечија села 

Србија“, као и на основу Одлуке о покретању поступка брoј 1547/1-18 од 30.07.2018. године  

 

ФОНДАЦИЈА „СОС ДЕЧИЈА СЕЛА СРБИЈА“ 

 

  Упућује 

 

 ПОНОВЉЕНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

1. Назив наручиоца: Фондација „СОС Дечија села Србија“ 

2. Адреса  наручиоца:  Булевар краља Александра бр.251, 11 000 Београд 

3. Интернет страница наручиоца: http://www.sos-decijasela.rs/ 

4. Врста поступка: поступак набавке са објављивањем 

5. Предмет набавке: Услуге агенције специјализоване за „Лицем у лице“ Face To Face (F2F) / 

„Врата до врата“ Door to Door (D2D) за потребе реализације пројекта “Impact Fund for Children” 

који обухвата прикупљање редовних месечних донација од индивидуалних донатора 

6. Крајњи датум реализације поступка одабира понуђача: 10.08.2018.год. 

7. Извор финансирања набавке: буџет пројекта „Impact Fund for Children, буџетска линија: 

AF7.18F2FA 

8. Критеријум за одабир најповољније понуде: економски најповољнија понуда 

9.Начин преузимања конкурсне документације: Заинтересовани понуђачи конкурсну 

документацију могу преузети на интернет страници наручиоца http://www.sos-decijasela.rs/ или 

слањем захтева на електронску пошту: aleksandra.rakonjac@sos-decijasela.rs. 

10. Начин подношења понуде и рок: Понуђач може поднети понуду непосредно или путем поште у 

запечаћеној коверти са натписом “НЕ ОТВАРАТИ” и печатом или жигом понуђача на адресу: 

Фондација “СОС Дечија села Србија”, ул. Булевар Краља Александра 251, 11 000 Београд, која треба 

да стигну у седиште Фондација “СОС Дечија села Србија” до последњег дана за подношење понуда 

03.08.2018.г. до 12,00 часова, без обзира на начин доставе. 

11. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити 03.08.2018  г. у 

12.15 часова, у просторијама Фондације “СОС Дечија села Србија”, на адреси: Булевар Краља 

Александра 251, 11 000 Београд.    

12. Услови под којим представници понуђача могу присуствовати отварању понуда: Отварању 

понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Активно у поступку отварања понуда могу 

учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача су дужни да доставе 

овлашћење за заступање приликом отварања понуда за предметну набавку. Овлашћење мора да буде 

заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.  

13. Рок за доношење одлуке: Рок за доношење одлуке о додели уговора је до 5 дана од дана 

отварања понуда. 

14. Лице за контакт: Александра Ракоњац, тел.064/898-7883; aleksandra.rakonjac@sos-decijasela.rs 

 

 

 

 


