Република Србија
АП Војводина
Град Сремска Митровица
Градска управа за опште и заједничке послове и имовину
Сремска Митровица
Ул.Светог Димитрија бр.13

Број: 404-104/2019-V
Дана: 15.03.2019.год.

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” бр.124/12, 14/2015 и
68/2015), Градска управа за опште и заједничке послове и имовину Града Сремска
Митровица објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
у отвореном поступку јавне набавке радова
- РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ДОМА КУЛТУРЕ У КУЗМИНУ Рд.бр.1.3.12.
1. Назив адреса и интернет страница наручиоца: Градска управа за образовање Града
Сремска Митровица ул.Светог Димитрија бр.13 – www.sremskamitrovica.rs .
2. Врста наручиоца: Орган локалне самоуправе
3. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Радови на
текућем одржавању Дома културе у Кузмину
Ознака из општег речника набавки – 45000000 – грађевински радови
5. Критеријум за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је економски
најповољнија понуда..
Елементи критеријума су:
- Цена = 90 пондера
- Рок извршења = 10 пондера
6. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса на којој је
конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се преузима
бесплатно са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs. и интернет странице
Наручиоца www.sremskamitrovica.rs
7. Начин подношења понуде и рок: Понуђач понуду подноси путем поште или
непосредно. Без обзира на начин подношења понуде, благовременом ће се сматрати
понуда која је примљена од стране наручиоца до 15.04.2019.године до 10:00 часова, на
адресу: “Градска управа за опште и заједничке послове и имовину” ул.Светог
Димитрија бр.13, 22000 Сремска Митровица. Понуђач може поднети само једну
понуду, у коверти/кутији затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На коверту/кутију понуђач уписује
податке о јавној набавци и то: “ЈАВНА НАБАВКА: РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ
ОДРЖАВАЊУ ДОМА КУЛТУРЕ У КУЗМИНУ редни број 1.3.12.“ као и податке о

свом тачном називу, адреси, броју телефона, електронској пошти и имену и презимену
лица за контакт.
8. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће се у
просторијама Градске управе за опште и заједничке послове и имовину Града Сремска
Митровица у Сремској Митровици, ул.Светог Димитрија бр.13 дана 15.04.2019.године
у 11:00 часова.
Отварање понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице.
9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само
овлашћени представници понуђача, под условом да пре отварања понуда Комисији за
јавну набавку предају уредна пуномоћја којима доказују овлашћење за учешће у
поступку отварања понуда.
10. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од
дана отварања понуда.
11. Контакт подаци: Комисија за јавну набавку рб.1.3.12, ул.Светог Димитрија бр.13, имејл: javnenabavke.sm@yahoo.com
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Рб.1.3.12

