
На основу Одлуке о постављању привременог покретног апарата-банкомата, Vending 

апарата за кафу, апарата за хладне напитке и грицкалице и фрижидера за сладолед број 

288/2019 од 13.03.2019. године, привредно друштво Научно-технолошки парк Београд доо 

Београд, ул Вељка Дугошевића бр. 54 (у даљем тексту: „НТП Беогрaд“) дана 13.03.2019. 

године расписује:  

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за постављање банкомата, Vending апарата за кафу, апарата за хладне напитке и 

грицкалице и фрижидера за сладолед 

 

 

р.б. 

 

Локација  Aпарат Број 

локација  

Почетна 

цена по 

апарату 

(РСД) 

месечно 

Трајање 

уговора  

(година) 

 

1. 

НТП Београд  Банкомат 1 5.000,00 2 

 

2. 

НТП Београд  Vending апарат за 

кафу 

3 2.500,00 2 

 

3. 

НТП Београд Апарат за хладне 

напитке и 

грицкалице  

2 2.500,00 2 

4. НТП Београд Фрижидер за 

сладолед  

1 5.000,00 2 

 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ: 

Научно-технолошки парк Београд доо Београд 

Адреса: Вељка Дугошевића број 54 

Матични број: 21113115    ПИБ 109023482 

Телефон: 011/3370 950      e-mail :office@ntpark.rs  

У НТП Београд тренутно послује око 800 запослених. Такође, НТП Београд је свакодневно 

домаћин већег броја посетилаца.     

 

 

2. ПРЕДМЕТ: 

Постављање (инсталирање и стављање у функцију) апарата из Јавног позива у Комплексу 

Научно-технолошког парка Београд.  



Сви послови и трошкови око постављања (инсталирање и стављање у функцију) и уклањања 

апарата из Јавног позива падају на терет Понуђача.  

 

3. ЦЕНА  

Почетна цена за постављање апарата из Јавног позива дата је у табели и у цену су урачунати 

и трошкови електричне енергије.  

У цену из претходног става није урачунат ПДВ.  

 

4. УСЛОВИ ЗА ИЗБОР 

 

4.1. Eлиминаторни услови за постављање Vending апарата за кафу:  

 

I Апарат мора да поседује два квалитативна разреда напитака: виши квалитативни 

разред и нижи квалитативни разред. 

 

Виши квалитативни разред мора да понуди сировине за справљање напитака неких 

од следећих произвођача: 

 

1. Свеже млевена кафа - произвођач: Lavazza, Covim, Mitaca, Illy  

2. Инстант кафа - произвођач: Jacobs, Nestle, Doncafe instant 

3. Млеко - произвођач : ICS, Ristora 

4. Чај-произвођач: Milford, Ristora  

5. Irish coffee-произвођач: ICS, Nestle, Ristora 

6. Чоколада-произвођача: Venda, Eracela, ICS 

II Апарат мора имати следећу групу производа: 

група А -espresso (espresso, espresso dugi, cappuccino, macchiato, cappuccino 

чоколада); 

 

група B -instant (u formi espresso kafe, u formi dugog espresso-a, instant kafa 

macchiato, instant kafa cappuccino, instant kafa cappuccino са чоколадом); 

 

група C -остали производи (млеко, чоколада са млеком, топла чоколада, чај, irish 

coffee).  

             III Апарат мора да има механизам за повраћај кусура. 

              4.2. Елиминаторни услови за постављање апарата за хладне напитке и      

                       грицкалице : 



              I Апарат мора да има могућност регулације температуре, са осветљеном     

                   унутрашњошћу. 

              II Апарат мора да има механизам за аутоматску испоруку производа.  

              III Апарат мора да има механизам за повраћај кусура.  

 

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР  

Оцењивање ће се вршити према критеријуму економски најповољнијег понуђача под 

једнаким условима, на следећи начин: 

 

I за апарат под редним бројем 1. (банкомат) 

-понуђена цена за постављање апарата на месечном нивоу.................................бр пондера  40 

-понуђена висина провизије за услуге банкомата за клијенте других банака....бр пондера  60 

 

II за апарат под редним бројем 2. (Vending апарат за кафу)   

-понуђена цена за постављање апарата на месечном нивоу.................................бр пондера 40 

-понуђена цена напитака..........................................................................................бр пондера 60 

 

III за апарат под редним бројем 3. (апарат за хладне напитке и грицкалице) 

-понуђена цена за постављање апарата на месечном нивоу.................................бр пондера  40 

-понуђени број различитих производа (минимум 20 производа) ........................бр пондера 60 

 

IV за апарат под редним бројем 4. (фрижидер за сладолед) 

-понуђена цена за постављање апарата на месечном нивоу..................................бр пондера 40 

-понуђени број различитих врста сладоледа (минимум 20 врста)........................бр пондера 60 

 

 

 

 



Број пондера: MAX = 100 

БП = УКУПАН БРОЈ ПОНДЕРА 

Укупан број пондера за апарат под редним бројем I (банкомат) добија се према формули:  

БП = БПц + БПп  

на следећи начин:  

БПц - Број пондера на основу понуђене цене за постављање апарата на месечном нивоу:                                  

                                                                                                                                                40 пондера  

БПп - Број пондера на основу понуђене висине провизије за услуге банкомата за клијенте 

других банака:                                                                                                                       60 пондера  

 

Упоређују се понуђене цене за постављање апарата на месечном нивоу и понуђена висина 

провизије за услуге банкомата за клијенте других банака. 

Понуђач који је понудио највишу цену за постављање апарата на месечном нивоу, добија 

максималан број пондера. Остали према следећој формули:  

 

БПц =
понуђена цена 

највиша понуђена цена 
𝑥 40 

                                                                       

Понуђач који је понудио најнижу висину провизије за услуге банкомата за клијенте других 

банака добија максималан број пондера. Остали према следећој формули:  

 

БПп =
најнижа висина провизије

понуђена висина провизије
 𝑥 60 

 

Укупан број пондера за апарат под редним бројем II (Vending апарат за кафу) добија се према 

формули:  

БП = БПц + БПн                                                        

на следећи начин:  

БПц - Број пондера на основу понуђенe ценe за постављање апарата на месечном нивоу:                                              

                                                                                                                                                40 пондера 

БПн - Број пондера на основу понуђене цене напитака:                                                 60 пондера                                                                                       

 

У овом критеријуму упоређују се понуђене цене за постављање апарата на месечном нивоу и 

понуђена цена напитака.  

Понуђач који је понудио највишу цену за постављање апарата на месечном нивоу, добија 

максималан број пондера. Остали према следећој формули:  

 

БПц =
понуђена цена 

највиша понуђена цена 
𝑥40 

 

Понуђач који је понудио најнижу цену напитака добија максималан број пондера. Остали 

према следећој формули:  

 

БПн =
најнижа цена напитака 

 понуђена цена
𝑥60 

 



Укупна цена напитака рачуна се по следећој формули : 0,7xA+0,2xB+0,1xC 

 

НТП Београд задржава право да дисквалификује оног Понуђача који у понуди наведе 

неуобичајено ниске цене напитака.  
 

Укупан број пондера за апарат под редним бројем III (апарат за хладне напитке и грицкалице) 

добија се према формули:  

БП = БПц + БПп  

на следећи начин:  

БПц – Број пондера на основу понуђенe ценe за постављање апарата на месечном нивоу:                             

                                                                                                                                                40 пондера 

БПп – Број пондера на основу понуђеног броја различитих производа:                       60 пондера 

 

У овом критеријуму упоређују се понуђене цене за постављање апарата на месечном нивоу и 

понуђени број различитих производа.  

Понуђач који је понудио највишу цену за постављање апарата на месечном нивоу добија 

максималан број пондера. Остали према следећој формули:  

 

БПц =
понуђена цена 

највиша понуђена цена 
𝑥40 

 

Понуђач који је понудио највећи број различитих производа добија максималан број пондера. 

Остали према следећој формули:  

 

БПп =
 понуђени број различитих производа

 највећи број понуђених различитих производа 
𝑥60 

 

Понуђени производи морају бити брендови реномираних домаћих и/или страних произвођача, у 

супротном понуда неће бити прихватљива. 

 

Укупан број пондера за апарат под редним бројем IV (фрижидер за сладолед) добија се према 

формули:  

БП = БПц + БПс  

на следећи начин:  

БПц – Број пондера на основу понуђенe ценe за постављање апарата на месечном нивоу:                                       

                                                                                                                                               40 пондера 

БПс – Број пондера на основу понуђеног броја различитих врста сладоледа:             60 пондера                                           

 

У овом критеријуму упоређују се понуђене цене за постављање апарата на месечном нивоу и 

понуђени број различитих врста сладоледа. 

Понуђач који је понудио највишу цену за постављање апарата на месечном нивоу добија 

максималан број пондера. Остали према следећој формули:  

 

БПц =
понуђена цена 

највиша понуђена цена 
𝑥40 

 



Понуђач који је понудио највећи број различитих врста сладоледа добија максималан број 

пондера. Остали према следећој формули:  

 

БПс =
понуђени број различитих врста сладоледа 

 највећи број понуђених различитих врста сладоледа 
𝑥60 

 

6. НАЧИН ПРИПРЕМЕ И ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  

Образац 1-Основни подаци о понуђачу, Образац 2 - Понуда, Образац 3-Изјава о прихватању 

услова из јавног позива и модел Уговора може се преузети са сајта НТП Београд: 

www.ntpark.rs или у просторијама НТП Београд, адреса: Вељка Дугошевића 54, Београд-

Звездара. 

Сваки заинтересовани понуђач пре достављања званичне понуде дужан је да изврши увид 

у стање локације предвиђене за постављање (инсталирање и стављање у функцију) апарата 

из Јавног позива у згради Комлекса Нaучно-технолошког парка Београд и да на основу тога 

достави понуду. Овлашћени представник НТП Београд ће, након обиласка локације, издати 

потврду o обиласку. Издата потврда се доставља уз понуду. 

Локација на којој је предвиђено постављање апарата може се погледати сваког радног дана 

почев од дана објављивања Јавног позива у времену од 10:00 до 15:00 часова у згради НТП 

Београд, уз обавезну претходну најаву доласка.  

Сви заинтересовани понуђачи могу учествовати у надметању за један и/или више предмета 

Јавног позива.  

Комплетна Понуда мора да садржи следећа документа за све апарате који се постављају: 

а) Попуњен Образац 1 из прилога Позива;  

б) Попуњен Образац 2 из прилога Позива; 

в) Попуњен Образац 3 из прилога Позива; 

г) Копију извода из Агенције за привредне регистре Републике Србије, не старију од 30 

дана; 

д) Потврду о обиласку, потписану од стране овлашћеног представника НТП Београд; 

ђ) Техничку спецификацију, назив и фотографију апарата за који се доставља понуда; 

Уз попуњен Образац 2 (Понуда) из прилога Позива достављају се следећа документа за 

апарат под редним бројем 2. (Vending апарат за кафу):  

-изјаву да је понуђач сагласан да се у року од једне године два пута изврши провера и 

анализа готовог напитка о трошку понуђача у акредитованој лабораторији, по избору НТП 

Београд. 

Документа се достављају у оригиналу или овереној копији.   

http://www.ntpark.rs/
http://www.ntpark.rs/


Понуда се доставља у запечаћеној коверти са назнаком на предњој страни коверте: 

ПОНУДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ АПАРАТА ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА БРОЈ (1,2,3,4) У ЗГРАДИ 

НТП БЕОГРАД-НЕ ОТВАРАТИ, поштом препоручено, на адресу Научно-технолошки парк 

Београд доо Београд, ул. Вељка Дугошевића 54, Београд-Звездара, или лично преко 

писарнице. На полеђини обавезно навести назив понуђача, адресу, контакт телефон и име 

контакт особе.  

7. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Рок за подношење понуда је до 27.03.2019. године до 9 часова. Понуде које нису пристигле 

у писарницу НТП Београд до назначеног рока, биће враћене понуђачу неотворене, уз 

назнаку да су неблаговремене.  

У случају да два или више понуђача доставе понуде са истим бројем пондера, сматраће се 

као најповољнији понуђач онај који је понудио вишу цену за постављање апарата из Јавног 

позива. У случају да два или више понуђача доставе понуде са истим бројем пондера и 

идентичном ценом, као најповољнији понуђач сматраће се онај који је раније доставио 

понуду по датуму и времену приспећа означеног у Јавном позиву.  

Понуђач чија понуда буде прихваћена као најповољнија дужан је да приступи закључењу 

уговора у року од осам дана од дана објављивања резултата Јавног позива на огласној табли 

НТП Београд и на сајту НТП Београд: www.ntpark.rs  

Уколико понуђач са најповољнијом понудом не жели да приступи закључењу уговора у 

предвиђеном року, дужан је да о томе писмено обавести НТП Београд, тако да ће НТП 

Београд понудити закључење уговора другом по реду најповољнијем понуђачу, који је 

такође дужан да приступи закључењу уговора у року од осам дана од дана објављивања 

резултата Јавног позива на огласној табли НТП Београд и на сајту НТП Београд: 

www.ntpark.rs 

 

8. ДАТУМ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Отварање понуда је јавно и обавиће се 27.03.2019. године са почетком у 10 часова у 

просторијама НТП Београд.  

Неблаговремене понуде, односно понуде које нису пристигле у писарницу НТП Београд до 

назначеног рока, биће враћене понуђачу неотворене, уз назнаку да су неблаговремене.  

Јавном отварању понуда уз презентацију писменог овлашћења могу да присуствују 

представници понуђача.  

 

9. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И КОНТАКТИ  

Сви трошкови учешћа на Јавном позиву, те трошкови евентуалне адаптације локације за 

постављање (инсталирање и стављање у функцију) апарата из Јавног позива у згради НТП 

http://www.ntpark.rs/
http://www.ntpark.rs/
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Београд, трошкови текућег одржавања исте, као и трошкови оправки падају на терет 

понуђача.  

Сви остали услови и односи између НТП Београд и понуђача биће регулисани уговором 

који ће бити закључен након објављивања резултата на огласној табли НТП Београд и на 

сајту НТП Београд: www.ntpark.rs   

Све информације заинтересовани понуђачи могу добити на телефон 011/33 70 951. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ntpark.rs/
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