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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. 14/2020
Назив и адреса наручиоца:Општинска управа Србобран, Трг слободе бр. 2, 21480
Србобран
Интернет страница наручиоца: www.srbobran.rs
Матични број:08013438
ПИБ:108490328
Врста наручиоца:
Орган локалне самоуправе.
Врста поступка јавне набавке: Набавка радова се спроводи у поступку јавне набавке мале
вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и
68/15), Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”,број 86/15), и другим
пoдзаконским актима којима се уређују јавне набавке, односно другим важећим прописима.
Предмет јавне набавке :
Набавка Радова – Уградња видео надзора на раскрсници улица Светог Саве и Карађорђеве

и видео надзор у Основној школи „Петар Драпшин“ у Турији и „Жарко Зрењанин Уча“ у
Надаљу.
Ознака из општег речника набавки:
Систем за видео надзор – 32323500
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 дужи гарантни рок.

Начин преузимања конкурсне документације:
Конкурсна документација биће објављена на Порталу јавних набавки и на интернет
страници Општине Србобран www.srbobran.rs, дана 04.09.2020. 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 14.09.2020. године до
11,30 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: Радова - Уградња видео надзора на раскрсници улица Светог Саве и
Карађорђеве и видео надзор у Основној школи „Петар Драпшин“ у Турији и „Жарко
Зрењанин Уча“ у Надаљу , ЈН број 14/2020. -не отварати.“
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније
последњег дана наведеног рока до 11,30 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 14.09.2020. године са почетком у 12,00 часова у
канцеларији бр. 12, Општине Србобран.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Представници понуђача, да би активно учествовали у поступку отварања понуда, пре почетка
отварања понуда морају имати овлашћење за учествовање у поступку отварања понуда искључиво
у оригиналу.
Уколико представник понуђача не достави наведено овлашћење, представник ће бити
третиран као општа јавност и неће моћи активно да учествује у поступку отварања.
Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се
као такав легитимише путем извода из АПР-а и личног документа (лична карта, пасош, возачка
дозвола, итд.).
Рок за доношење одлуке:
Пре доношења Одлуке о додели уговора, наручилац може тражити од понуђача чија је
понуда оцењена као најповољнија да достави оверене фотокопије(уз подношење оригиналне
документације само на увид) доказа о испуњености услова за учешће у поступку набавке.
Одлука о додели уговора о јавној набавци (са образложењем) биће донета најкасније у року од
10 (десет) дана од дана отварања понуда, и биће достављена свим понуђачима у року од три дана од
дана њеног доношења и биће објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,
у року од три дана од дана њеног доношења.
Обустава поступка јавне набавке:
Уколико нису испуњени услови за доделу уговора из чл. 107. Закона, Наручилац ће
донети Одлуку о обустави поступка јавне набавке.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога,
сходно одредбама члана 109. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12,
14/15 и 68/15). Наручилац ће у Одлуци о обустави поступка јавне набавке посебно образложити,
односно навести разлоге обуставе поступка и одлучити о трошковима припремања понуде из члана 88.
став 3. Закона.

Наручилац задржава право да у било ком тренутку одустане од предметне јавне набавке, као и
да у реализацији већ закључених уговора, а у складу са потребама наручиоца, вредност јавне набавке
не мора нужно реализовати у уговореном износу.
Рок за подношење захтева за заштиту права: износи пет дана од дана објављивања одлуке о
додели уговора на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, без обзира на начин
подношења захтева.
Закључење уговора о додели јавне набавке: Наручилац ће уговор о јавној набавци
доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за
подношење захтева за заштиту права.

Лице за контакт:
Марија Николић, marija.nikolic@srbobran48.rs, факс: 021/731-079

