ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Туристичка организација општине Бачка Паланка

Адреса наручиоца:

Веселина маслеше бр. 8

Интернет страница наручиоца:

www.toobp.rs

Врста наручиоца:

Остало

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Набавка добара – изнајмљивања наткривене, монтажне бине са пратећом опремом за
потребе концерата у оквиру манифестације „Дунавски бал" 2015

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

najniza ponudjena cena

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Konkursna dokumentacija moze da se preuzme u prostorijama Naručioca sa Portala Uprave za
javne nabavke i internet stranice narucioca

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.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се достављају у року од 10 дана од дана објављивања (датум објављивања 08.06.2015.) на Порталу
јавних набавки до 13,00 часова, без обзира да ли се достављају непосредно или путем поште. Уколико рок
истиче на дан који је нерадни (субота, недеља и државни празник) као последњи дан истека рока сматраће
се први следећи радни дан до 13,00 часова. Понуда се подноси у затвореној коверти, са напред наведеном
адресом наручиоца:"Понуда за јавну набавку добара - ЈН бр.1/2015 - НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини
коверте навести назив понуђача, адресу, телефон и име контакт особе. Понуда мора бити попуњена на
обрасцу из конкурсне документације на српском језику, јасна, недвосмислена, читко попуњена у складу са
упутством наручиоца из конкурсне документације, оверена печатом и потписом овлашћеног лица.
Рок за доставу понуда је 18.06.2015.године

Место, време и начин отварања понуда:

Благовремено достављене понуде ће се отварати јавно на дан истека рока за доставу понуда
18.06.2015.године у 13,30 часова.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Понуђачи пре отварања понуда морају комисији предати писмено овлашћење за
учествовање у поступку отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

10 дана од дан отварања понуда

Лице за контакт:

Sanja Kondić

Остале информације:
Право учешћа у поступку имају домаћа или страна правна и физичка лица, која поднесу
доказе из члана 77. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 124/2012) којим доказују
испуњеност услова из члана 75. и 76 Закона.
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са овим позивом за подношење понуда и
Конкурсном документацијом.
Понуда са варијантама није дозвољена.
Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда.
Незатворене, непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.

