На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке
мале вредности добара - службена обућа мушке кожне ципеле за потребе инспектора
покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, број: 130404-239/2014-02 од 08.12.2014. године
Наручилац
Република србија
Аутономна покрајина Војводина
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
Објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ДОБАРА - СЛУЖБЕНА ОБУЋА МУШКЕ КОЖНЕ ЦИПЕЛЕ
ЗА ПОТРЕБЕ ИНСПЕКТОРА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
у поступку јавне набавке мале вредности
ЈН МВ 13/2014
1. Назив, адреса и интернет страна Наручиоца:
Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина - Покрајински секретаријат за урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад.
Адреса наручиоца: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16.
Интернет страница наручиоца: www.ekourb.vojvodina.gov.rs
2. Врста наручиоца: орган државне управе
3. Подаци о врсти поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.
4. За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке је: набавке мале вредности - добара службена обућа - мушке кожне
ципеле за потребе инспектора Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине
Назив и ознака из општег речника набавки:
Назив и ознака из општег речника набавке: 18800000-7 обућа.
5. Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:
Ова јавна набавка није обликована у више посебних истоврсних целина – партија.
6. Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације
или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:
Ова јавна набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за
радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
7. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора је
Одлуке о додели уговора донеће се применом критеријума:
„Економски најповољнија понуда,“
Елементи критеријума за доделу уговора су:

1.

Укупна цена добара

92 пондера

2.

Рок испоруке

8 пондера
УКУПНО ПОНДЕРА

100 пондера

8. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација за предметну јавну набавку објављена је 11.12.2014. године, у
складу са чланом 62. ст. 1. Закона о јавним набавкама и може се преузети са Портала јавних
набавки
http://portal.ujn.gov.rs/
и
на
интернет
адреси
Наручиоца
www.ekourb.vojvodina.gov.rs. Заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу
преузети и тако што ће доставити писмени захтев Наручиоцу на адресу
ekourb@vojvodina.gov.rs.
9. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Начин подношења понуде: Понудe са припадајућом документацијом, подносе се непосредно
преко писарнице Наручиоца, на адресу: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16. –
приземље, канцеларија бр. 59 или путем поште. Понуде са припадајућом документацијом
подносе се у затвореној и запечаћеној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуда за сваку партију
подноси се посебно, у засебној коверти или кутији са јасним назнакама на коју се партију
понуда односи. На коверти или кутији у којој се подноси понуда обавезно назначити „Не
отварати – понуда за јавну набавку мале вредности - ДОБАРА - СЛУЖБЕНА ОБУЋА - МУШКЕ
КОЖНЕ ЦИПЕЛЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИНСПЕКТОРА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Ред. бр. ЈН МВ 13/2014. На полеђини
коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача као и име особе за
контакт и е-mail. Понуда се доставља на преузетом образцу понуде и мора бити јасна и
недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица.
Понуда се подноси на обрасцу понуде, који је саставни део Конкурсне документације, јасна и
недвосмислена, откуцана или написана неизбрисивим мастилом и оверена печатом и
потписом овлашћеног лица понуђача.
Понуђач је у обавези да у понуди наведе све тражене податке на Образцу понуде, да исту
потпише и овери.
Рок за подношење понуда: је 19.12.2014. године до 12:00 часова. Благовременим ће се
сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду примљене у писарницу наручиоца)
до 19.12.2014. године до 12:00 часова. Неблаговремене понуде неће се разматрати и
неотворене ће се вратити понуђачу.
10. Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда обавиће се 19.12.2014. године са почетком у 12:30 часова, у просторијама
Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина 16 – приземље, канцеларија 52.
Поступак отварања понуда је јаван.
11. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у
поступку отварања понуда:
Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица са статусом опште
јавности.
Овлашћени представници понуђача могу активно учествовати у поступку отварања понуда уз

прилагање писменог овлашћења-пуномоћја за учешће у поступку издато на меморандуму,
оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача за лице које ће присуствовати
отварању понуда, а које се предаје Комисији пре отварања понуда. Уколико представник
понуђача нема писмено овлашћење за учешће у поступку, исти ће имати статус опште јавности.
12. Рок у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора:
Одлука о додели уговора у поступку предметне набавке донеће се на основу члана 108. став 3.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12) најдуже у року од 10 дана од
дана отварања понуда.
13. Лице за контакт:
Лице (или служба) за контакт:
Танкосава Чанак, дипл. правник, телефон 021/4874456,
e-mail tankosava.canak@vojvodina.gov.rs и
Аурела Шимудварац Лучи, дипл. инж. архитектуре, телефон 021/4874246
e-mail aurela.luci@vojvodina.gov.rs
или e - mail адреса Наручиоца: ekourb@vojvodina.gov.rs
број факса: 021/456-238.
14. Остале информације:
Сходно одредбама чл. 39. став 5 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12) Наручилац ће позвати најмање три лица која обављају делатност која је предмет јавне
набавке и која су према сазнањима Наручиоца способна да изврше набавку да поднесу понуде
и истовремено ће објавити Позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.

