Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Србобран
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-120-3/2019-IV
Датум:07.08.2019. године
21480 Србобран, Трг Слободе 2
Тел.: 021/730-020; Факс:021/731-079

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама ( ''Службени . Гласник РС „број 124/12,
14/15 и 68/15) Општинска управа општине Србобран, објављује

ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
по јавној набавци мале вредности бр. 14 / 2019
Назив и адреса наручиоца
Општинска управа Србобран, Трг слободе бр. 2, 21480 Србобран
Врста наручиоца:
Орган локалне самоуправе.
Врста поступка јавне набавке:
Поступак јавне набавке мале вредности.
Предмет јавне набавке : Услуга – оглашавање путем новина
Ознака из општег речника набавки: 92400000- услуге новинске агенције.

Критеријуми за доделу уговора:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге.

Начин преузимања конкурсне документације:
Конкурсна документација биће објављена на Порталу јавних набавки и на интернет
страници Општине Србобран www.srbobran.rs, дана 07.08.2019. године сходно члану 57.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 45/15 и 68/15).
Конкурсна документација се може преузети на захтев понуђача и у електронском облику
контактирањем овлашћеног лица наручиоца (маил: marija.nikolic@srbobran48.rs.
Начин и рок подношења понуда
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти и сматраће се
благовременом уколико буде примљена од стране наручиоца до 15.08.2019. године до
12,30 часова на адресу наручиоца: Општинска управа општине Србобран, Комисији за

јавне набавке мале вредности, 21480 Србобран, Трг слободе бр.2, са назнаком: ''Понуда
за набавку услуга – Оглашавање путем новина Србобран - не отварати.“
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније
последњег дана наведеног рока до 12,00 часова. Неблаговремене понуде неће се
разматрати, већ ће се неотворене вратити понуђачу.
На полеђини коверте навести назив и пуну пословну адресу понуђача, као и име особе за
контакт и број телефона.
Место време и начин отварања понуда:
Отварање понуда обавиће се дана 15.08.2019. године са почетком у 12.30 часова у
канцеларији Службе за јавне набавке Општине Србобран Трг слободе 2 Србобран.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Отварање понуда je jaвно и могу му присуствовати сва заинтересована лица, а активно
могу учествовати само овлашћени представници Понуђача уколико пре почетка отварања
председнику Комисије доставе овлашћења. Уколико отварању присуствује власник
понуђача није потребно достављати овлашћење.
Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора о јавној набавци у року од 10 дана од дана
отварања понуда.
Лице за контакт:
Марија Николић , marija.nikolic@srbobran48.rs, факс: 021/731-079

