Република Србија
Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина

Ппкрајински секретаријат
за међурегипналну сарадоу
и лпкалну сампуправу
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нпви Сад
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region@vojvodina.gov.rs | www.region.vojvodina.gov.rs
БРПЈ:131-404-285/2015-03-5

ДАТУМ: 02.11.2015. гпдине

На пснпву шлана 55. став 1. ташка 2., шлана 57. став 1. и шлана 60. став 1. ташка 2), а у вези са
шланпм 39. став 5. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12) и Пдлуке п ппкретаоу
ппступка јавне набавке мале вреднпсти брпј 131-404-285/2015-03-1 пд 28.10.2015.гпдине
Наручилац
ппзива
ппнуђаше
ДА ПОДНЕСУ ПОНУДУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1.2.12.
Назив, адреса и интернет страница Нарушипца:
1.

Ппкрајинска влада - Ппкрајински секретаријат за међурегипналну сарадоу и лпкалну
сампуправу, Булевар Михајла Пупина бр.16, Нпви Сад,
-

интернет страница Нарушипца www.region.vojvodina.gov.rs

2.

Врста нарушипца: прган државне управе

3.

Врста ппступка јавне набавке: ппступак јавне набавке мале вреднпсти.

Предмет јавне набавке мале вреднпсти је набавка услуга - ИСТРАЖИВАОА ЈАВНПГ МОЕОА п еврппским
прпцесима и оихпвпм знашају на теритприји АП Впјвпдине.
Предмет јавне набавке мале вреднпсти: услуга.
4.

Брпј партија укпликп се предмет пбликујуе у вище партија:

Пва јавна набавка није пбликпвана пп партијама.
5.

Угпвпр п јавнпј набавци је резервисан за устанпве, прганизације или привредне субјекте за
раднп псппспбљаваое, прпфесипналну рехабилитацију и заппщљаваое инвалидних лица:

Пва јавна набавка није резервисана за устанпве, прганизације или привредне субјекте за раднп
псппспбљаваое, прпфесипналну рехабилитацију и заппщљаваое инвалидних лица.
6.

Критеријум, елементи критеријума за дпделу угпвпра: екпнпмски најппвпљнија ппнуда.

7.

Нашин преузимаоа Кпнкурсне дпкументације, пднпснп интернет адреса где је Кпнкурсна
дпкументација дпступна:

Кпнкурсна дпкументација за предметну набaвку мпже се преузети са Ппртала јавних набавки
http://portal.ujn.gov.rs/ и на интернет адреси Нарушипца www.region.vojvodina.gov.rs - заинтереспвани
ппнуђаши кпнкурсну дпкументацију мпгу преузети и такп щтп ће дпставити писмени захтев нарушипцу на
e-mail адресу: olga.knezevic@vojvodina.gov.rs

8.

Нашин ппднпщеоа ппнуда и рпк:

Ппнуде са припадајућпм дпкументацијпм, ппднпсе се у затвпренпј кпверти (ппщиљки) на адресу
Нарушипца: Ппкрајинска влада - Ппкрајински секретаријат за међурегипналну сарадоу и лпкалну
сампуправу, Булевар Михајла Пупина бр.16, Нпви Сад, са пбавезнпм назнакпм на лицу кпверте
(ппщиљке): "Ппнуда за јавну набавку брпј 1.2.12. - не птварати", ппщтпм или лишнп прекп писарнице
ппкрајинских пргана. На пплеђини кпверте (ппщиљке) пбавезнп навести назив и адресу ппнуђаша, брпј
телефпна и име пспбе за кпнтакт.
Ппнуда се ппднпси на пбрасцу ппнуде, кпји је саставни деп Кпнкурсне дпкументације, јасна и
недвпсмислена, пткуцана или написана неизбрисивим мастилпм и пверена пешатпм и пптписпм
пвлащћенпг лица ппнуђаша.
Ппнуђаш је у пбавези да у ппнуди наведе све тражене ппдатке на Пбрасцу ппнуде, да исту пптпище и
пвери.
Рпк за ппднпщеое ппнуда је 12.11.2015. гпдине дп 12:00 шаспва.
Благпвременпм ће се сматрати све ппнуде кпје стигну на адресу Нарушипца (буду примљене у писарницу
Нарушипца) дп 12.11.2015. гпдине дп 12:00 шаспва.
Неблагпвремене ппнуде неће бити разматране и нептвпрене ће се вратити ппнуђашу.
9.

Местп, време и нашин птвараоа ппнуда:

Птвараое ппнуда пбавиће се у прпстпријама Нарушипца у Нпвпм Саду, Булевар Михајла Пупина бр. 16.
спрат II, канцеларија 52, дана 12.11.2015. гпдине, у 12:30 шаспва. Птвараое ппнуда је јавнп.
10. Услпви ппд кпјима представници ппнуђаша мпгу ушествпвати у ппступку птвараоа ппнуда:
Представници ппнуђаша мпгу ушествпвати у ппступку птвараоа ппнуда уз прилагаое писменпг
пвлащћеоа за лице кпје ће присуствпвати птвараоу ппнуда, а кпје се предаје Кпмисији пре птвараоа
ппнуда. Укпликп представник ппнуђаша нема писменп пвлащћеое за ушещће у ппступку, исти ће имати
статус ппщте јавнпсти.
11. Рпк за дпнпщеое пдлуке: рпк за дпнпщеое Пдлуке п дпдели угпвпра је 10 дана пд дана
птвараоа ппнуда.
Нарушилац задржава правп да:
- дпдели угпвпр једнпм пд ппнуђаша зависнп пд ппвпљнпсти ппнуде
- пбустави ппступак јавне набавке:


укпликп нису испуоени услпви за дпделу угпвпра,



из пбјективних и дпказивих разлпга, кпји се нису мпгли предвидети у време ппкретаоа ппступка
и кпји пнемпгућавају да се заппшети ппступак пкпнша, пднпснп услед кпјих је престала пптреба
нарушипца за предметнпм набавкпм збпг шега се неће ппнављати у тпку исте бучетске гпдине,
пднпснп у наредних щест месеци.

12. Лице за кпнтакт: Плга Кнежевић, телефпн 021/487-4863.

ПРЕДСЕДНИК КПМИСИЈЕ
Плга Кнежевић

