Услуга информисања јавности путем телевизије

ЈН МВ 404-9/18

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОЈНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 404-9/18
Датум: 31.01.2018.год.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ

ПОНУДА

1. Назив, адреса и интернет станица наручиоца
Наручилац Општинска управа Бојник, ул. Трг слободе бр. 2-4, Бојник, web: www.bojnik.rs
позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са законом,
конкурсном документацијом и позивом
2. Врста наручиоца
Јединица локалне самоуправе
3. Врста поступка јавне набавке
Јавна набавка мале вредности
4. Врста предмета
Набавка услуга
5. Опис предмета набавке, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака
из општег речника набавке
Услуга информисања јавности путем телевизије, 92220000 телевизијске услуге;
6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора
Најнижа понуђена цена. Уколико се појаве понуђачи са истом понуђеном ценом, биће
изабран понуђач који понуди краћи рок испоруке.
7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је
конкурсна документација доступна
Конкурсна документација се може преузети у просторијама Општинске управе Бојник, ул.
Трг слободе бр. 2-4, Бојник, 3 спрат, канцеларија број 16, сваким радним даном од 7.00
до 15.00 часова. Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца: www.bojnik.rs
8. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде
Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: Општина Бојник, ул. Трг
слободе бр. 2-4, Бојник, до 09. фебруар 2018. године до 12 часова, без обзира на начин
достављања. Понуђач који не доставља понуду преко поште, предаје је на писарници
Општинске управе општине Бојник, на горе наведеној адреси. Понуда приспела по истеку
датума и сата одређених у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. Понуђач може
да измени, допуни или опозове своју понуду до истека рока за подношење понуде.
Понудa се припрема и подноси у складу са позивом и конкурсном документацијом.
Позив за подношење понуда
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Пожељно је да понуђач не издваја из целине делове тендерске документације које сматра
непотребним, нити да им мења место. Понуду на оригиналним обрасцима, а састављену
према датом упутству, потребно је доставити у фасцикли са механизмом, увезаном у једну
целину и осигураном јемствеником, тако да се неможе накнадно убацивати и издвајати
ниједан њен део, у затвореној-запечаћеној коверти са назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ УСЛУГА ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ ПУТЕМ ТЕЛЕВИЗИЈЕ – ЈН МВ БР. 404-9/18 –
НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Општина Бојник, ул. Трг слободе бр. 2-4, Бојник. Коверта на
предњој страни мора имати заводни број понуђача, а на полеђини мора бити оверена
печатом понуђача. На полеђини коверте понуђачи су обавезни да назначе назив, седиште,
адресу и особу за контакт. Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуду
доставити на српском језику. Понуда са варијантама није дозвољена.
9. Место, време и начин отварања понуда
Поступак јавног отварања понуда одржаће се 09. фебруар 2018. године у 12,15 часова, у
пословним просторијама општинске управе Бојник, ул. Трг слободе бр. 2-4, Бојник.
Поступак отварања понуда спроводи Комисија образована решењем наручиоца.
10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда
Пре почетка поступка јавног отварања понуда представници понуђача, који ће
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Комисији предају писмена
пуномоћја (овлашћења), на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку
јавног отварања.
Број пуномоћја и име представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда.
11. Рок за доношење одлуке
Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена, Наручилац ће донети у оквирном
року од 10 дана од дана отварања понудa.
12. Лице за контакт
Контакт особе за све информације везане за јавну набавку су: Саша Додић, sasadodic@bojnik.org.rs.
и Милан Здравковић, finansije@bojnik.org.rs Телефон за контакт 016/821-214, лок. 109 и 126.
НАПОМЕНА: Потребно је да понуда буде спакована у коверти у фасцикли са механизмом и
увезана траком или јемствеником у целину која је осигурана печатом и обезбеђена тако да
се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови ни после
отварања понуде.

Позив за подношење понуда
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