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I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
На пснпву члана 31. и 39. Закпна п јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/12,
14/15 и 68/15), Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у
ппступцима јавних набавки и начину дпказиваоа испуоенпсти услпва (,,Сл.гласник РС“, бр.
86/15) и Одлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке мале вреднпсти бр. 404-55/17 пд
22.10.2017. гпдине, ппзивају се ппнуђачи да ппднесу писану ппнуду за дпделу и закључеое
угпвпра п јавнпј набавци услуга.
Назив наручипца:
Адреса наручипца:
Интернет страница наручипца:
Е-mail адреса наручипца:
Врста наручипца:
Врста ппступка јавне набавке:
Врста предмета:
Кратак ппис предмета набавке:

Ознака предмета набавке:

-

-

ОПШТИНА БОЈНИК
ул. Трг слпбпде 2-4
www.bojnik.rs
sasadodic@bojnik.org.rs
Јединица лпкалне сампуправа
Јавна набавка мале вреднпсти
Услуге
Услуга израде урбанистичкпг прпјекта за катастарску
парцелу бр. 3793 у КО Бпјник у Бпјнику
Опис предмета садржи прирпду и пбим услуге и пснпвна
пбележја извршеоа услуге:
71410000 - Услуге прпстпрнпг планираоа
Ознака из класификације делатнпсти пднпснп назив и
пзнака из ппштег речника набавке:

Кпнкурсну дпкументацију ппнуђачи мпгу преузети на један пд начина:
личнп/неппсреднп у прпстпријама наручипца у Бпјнику ул. Трг слпбпде 2-4, зграда
ппштинске управе, канцеларија службеника за јавне набавке, 3 спрат, канцеларија бр.
16, сваким радним данпм у времену пд 8,00 – 14,00 часпва све дп истека рпка за
дпстављаое ппнуда,
са сајта Ппртала за јавне набавке кап и
са сајта наручипца www.bojnik.rs
ппштпм/ел.ппштпм или курирскпм службпм, ппнуђачима кпји упуте захтев наручипцу за
дпстављаое кпнкурсне дпкументације на један пд наведених начина. Дпкументација ће
у пвпм случају бити ппслата најкасније у рпку пд 2 (два) дана пд дана пријема захтева, на
захтевани начин и тп п трпшку ппнуђача. Укпликп се пптенцијални ппнуђач пдлучи за
наведени начин преузимаоа кпнкурсне дпкументације, неппхпднп је да на име
трпшкпва штампаоа и дпстављаоа исте на адресу ппнуђача извршити уплату у изнпсу
2.000,00 динара на уплатни рачун наручипца бр. 840 – 745151843-03, брпј мпдела 97,
ппзив на бр. 23-025 кпд Управе за трезпр, са сврхпм плаћаоа ЈН МВ бр. 404-55/17.
Наручилац не снпси пдгпвпрнпст за рпк трајаоа исппруке извршене путем ппште и
курирске службе.

Ппнуђачи мпгу тражити дпдатне инфпрмације или пбјашоеоа у вези са кпнкурснпм
дпкументацијпм најкасније 5 (пет) радних дана пре истека рпка за ппднпшеое ппнуда.
Ппнуде мпрају бити припремљене и ппднете у складу са ппзивпм за ппднпшеое
ппнуде и кпнкурснпм дпкументацијпм.

Ппзив за ппднпшеое ппнуда
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Ппнуђач је дужан да испуоава све пбавезне и дпдатне услпве из кпнкурсне
дпкументације пдређене у складу са чл. 75. и 76. Закпна п јавним набавкама, штп дпказује на
начин дефинисан кпнкурснпм дпкументацијпм.
Ппнуђач је дужан да приликпм ппднпшеоа ппнуде дпстави тражене прилпге кап и да
пппуни, пптпише и пвери пбрасце кпји су дати у кпнкурснпј дпкументацији, јер ће се јединп
ппнуда кпја буде дпстављена са траженим прилпзима и пппуоеним, пптписаним и
пвереним пбрасцима узети у разматраое.
Ппнуђачи су дужни да ппнуду сачине према упутству наручипца и да је у писанпм
пблику дпставе у запечаћенпј кпверти/кутији на адресу наручипца у Бпјнику, ул. Трг слпбпде
бр. 2-4 са назнакпм ''Ппнуда за јавну набавку услуге бр. 404-55/17 - НЕ ОТВАРАТИ'',
најкасније дп дана 18. јануар 2018. гпдине дп 12.00 часпва.
Коверат/кутија на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача. Понуђач
је дужан да на полеђини коверте/кутије назначи назив, адресу, телефон и име и презиме
контакт особе понуђача, као и да ли понуђач наступа самостално, са подизвођачем или
понуду подноси група понуђача, када је неопходно назначити назив, седиште за сваког члана
и назначити ко је носилац посла - овлашћени члан групе.
Понуђач је у обавези да понуду, обрасце и доказе захтеване конкурсном
документацијом достави у затвореној коверти или кутији, затворено и упаковано на начин да
се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати поједини листови, односно
прилози као и да се приликом отварања понуде са сигурношћу може утврдити да се понуда
први пут отвара. Напомена: документе финансијског обезбеђења (менице и менична
овлашћења) упаковати неоштећене са осталом траженом документацијом.
Наручилац ће приликом пријема понуда на коверти/кутији обележити ''Време,
евиндециони број и датум пријема понуде'' према редоследу приспећа. Свим понуђачима
који понуду доставе непосредно наручилац предаје ''Потврду о пријему понуде''.
Ппнуде кпје буду стигле дп наведенпг рпка сматраће се ''Благпвременпм ппнудпм'' и
узеће се у разматраое. Неблагпвремене ппнуде се неће птварати и пп пкпнчаоу ппступка
птвараоа ће бити враћене ппнуђачу уз ппвратницу, са назнакпм да је иста ппднета
неблагпвременп.
Наппмена: Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду путем ппште, без пбзира да ли је ппслап
ппнуду пбичнпм, преппрученпм ппшиљкпм или путем брзе ппште, релевантна је јединп
чиоеница када је наручилац ппнуду примип, пднпснп да ли је наручилац примип ппнуду
пре истека рпка за ппднпшеое ппнуда (у кпјпј ситуацији ће ппнуда бити благпвремена), те
није релевантан мпменат када је ппнуђач ппслап ппнуду.
Јавнп птвараое ппнуда ће се пбавити пдмах накпн истека рпка за дпстављаое
ппнуда тј. дана 18. јануар 2018. гпдине у 12.15 часпва у прпстпријама наручипца у Бпјнику,
ул. Трг Слпбпде 2-4, у Сали скупштине ппштине. Отвараоу ппнуда мпже присуствпвати свакп
заинтереспванп лице а у ппступку птвараоа ппнуда мпгу активнп учествпвати самп
пвлашћени представници ппнуђача кпји су дужни да пре ппчетка птвараоа ппнуда
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кпмисији за јавну набавку ппднесу пвлашћеое за активнп учешће у ппступку птвараоа
ппнуда.
Критеријум за пцену ппнуда је: најнижа ппнуђена цена
Биће разматране самп прихватљиве ппнуде кпје су благпвремене, кпје наручилац
није пдбип збпг битних недпстатака (члан 106 ЗЈН), кпје су пдгпварајуће и кпје не прелазе
изнпс прпцеоене вреднпсти јавне набавке.
Наручилац мпже дпделити угпвпр ппнуђачу чија ппнуда садржи ппнуђену цену већу
пд прпцеоене вреднпсти јавне набавке акп није већа пд уппредиве тржишне цене и акп су
ппнуђене цене у свим пдгпварајућим ппнудама веће пд прпцеоене вреднпсти јавне
набавке.
Одлука п дпдели угпвпра ће бити дпнета у рпку пд највише 10 (десет) дана,
рачунајући пд дана јавнпг птвараоа ппнуда.
Дпдатне инфпрмације се мпгу дпбити дп истека рпка за ппднпшеое ппнуда, свакпг
раднпг дана на тел: 016/821-214 пд 7 дп 15 часпва. Оспба за кпнтакт је Саша Дпдић, е-маил
адреса sasadodic@bojnik.org.rs и Милан Здравкпвић е-маил адреса finansije@bojnik.org.rs
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