На основу члана 39. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка
ЈНМВ бр. 404-536/2017-IX од 01.11.2017. године
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И ОМЛАДИНУ
СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ул. СВЕТОГ ДИМИТРИЈА бр. 13
У П У Ћ У Ј Е

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГАОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ - ПРЕВОЗ
1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Градска управа за културу, спорт и омладину Града Сремска Митровица
Седиште наручиоца: ул. Светог Димитрија бр. 13, 22000 Сремска Митровица
Интернет страница наручиоца: http://www.sremskamitrovica.rs/Dokumenta/JN/Javnenabavke-male-vrednosti
2.

Врста наручиоца: органи локалне самоуправе – градска управа.

3.

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

4. Предмет јавне набавке мале вредности: УСЛУГЕ- Остале опште услуге превоз, ЈНМВ број 404-536/2017-IX; ОРН: 60130000- Услуге друмског путничког
превоза за посебне намене.
5.

Предмет набавке није обликован по партијама.

6. Поступак се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци мале вредности
- уз примену Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и других важећих прописа из ове области..
7. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, наводи проценат вредности
набавке који се извршава преко подизвођача (максимум 50%).
8.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

9. Начин преузимања конкурсне документације односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна: Заинтересована лица могу преузети конкурсну
документацију на Порталу Управе за јавне набавке или на интернет страници наручиоца где су Позив за подношење понуда и конкурсна документација доступни.
10. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуђач подноси понуду
у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може
са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, путем поште или непосредно – лично на
адресу Наручиоца: Град Сремска Митровица, Градска управа за културу, спорт и омладину,
ул. Светог Димитрија бр. 13, СА НАПОМЕНОМ: „Понуда за јавну набавку мале
вредности- УСЛУГЕ: Остале опште услуге - превоз, ЈНМВ број: 404-536/2017-IX“
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– НЕ ОТВАРАТИ!, а на полеђини коверте мора навести: назив понуђача, адресу, контакт
особу и телефон.
Понуда и сви обрасци који су саставни део конкурсне документације морају бити
јасни, недвосмислени, читко попуњени, оверени печатом и потписани од стране
одговорног лица понуђача.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда у овом поступку. Наручилац је дужан да одбије све понуде које су
поднете супротно овој забрани.
У року за подношење понуде - понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији. Понуђач је дужан да јасно
назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. По истеку рока
за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
Рок за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности је 8 (осам
дана) од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу Управе за јавне
набавке, односно до 14.11.2017. године до 09,00 часова.
Наручилац је дужан да приликом пријема понуде на коверти односно кутији у
којој се понуда налази, обележи време пријема и евидентира број и датум понуде према
редоследу приспећа.
Неблаговремене понуде се неће разматрати.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду
уз повратницу вратити понуђачу неотворену - са назнаком да је поднета неблаговремено.
11. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда спроводи се одмах
након истека рока за подношење понуда односно истог дана, тј. дана 14.11.2017. године у
10,00 часова у просторијама Градске управе Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија
бр. 13, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.
Отварање понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице.
12. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
oтварања понуда: У поступку отварања понуда могу активно учествовати опуномоћени
представници понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће
присуствовати поступку отварања понуда дужни су да Комисији за ЈНМВ предају
писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног
отварања понуда. Пуномоћје мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и
потписано од стране одговорног лица понуђача.
13. Рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлука о додели уговора биће донета
у року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда. Наведену Одлуку наручилац ће
у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења обајвити на Порталу јавних набавки и
својој интернет страници. Наручилац ће са изабраним понуђачем да закључи Уговор
након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним
набавкама.
14. Рок и место извршења за предметне услуге: Услуга се реализује до краја 2017.
године. Место извршења су друмске релације до места такмичења односно друге сличне
манифестације и назад.
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15. Лице за контакт: У вези припремања понуде понуђач може у писаном облику
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења. Контакт телефон:
022/2152110, локал 2110 e-mail адреса: gu9fin@sremskamitrovica.org.rs - сваког радног
дана у времену од 07,00 до 15,00 часова. Oсоба за контакт: Ивана Соларевић Кричка.
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