На пснпву члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2., а у вези
сачланпм 39. став 5. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12) и Пдлуке
п ппкретаоу ппступка јавне набавке мале вреднпсти - ДПБАРА ППТРПШНИ МАТЕРИЈАЛ И
РЕЗЕРВНИ ДЕЛПВИ ЗА АЕРППАЛИНПЛOШКЕ МЕРНЕ СТАНИЦЕ ЗА МЕРЕОЕ ППЛЕНА У ВАЗДУХУ
МАРКЕ „LANZONI“ S.R.L., VPPS 2010, брпј: 130-404-217/2014-02 пд 05.11.2014. гпдине (Ред. бр.
ЈН МВ 12/14)
Наручилац
Република србија
Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина
ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВП И ЗАШТИТУ ЖИВПТНЕ
СРЕДИНЕ
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нпви Сад
Пбјављује
ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ДПБАРА ППТРПШНИ МАТЕРИЈАЛ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛПВИ ЗА АЕРППАЛИНПЛOШКЕ МЕРНЕ
СТАНИЦЕ ЗА МЕРЕОЕ ППЛЕНА У ВАЗДУХУ МАРКЕ „LANZONI“ S.R.L., VPPS 2010
у ппступку јавне набавке мале вреднпсти
ЈН МВ 12/2014
1. Назив, адреса и интернет страна Наручипца:
Република Србија, Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина - Ппкрајински секретаријат за урбанизам,
градитељствп и заштиту живптне средине, Нпви Сад.
Адреса наручипца: Нпви Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16.
Интернет страница наручипца: www.ekourb.vojvodina.gov.rs
2. Врста наручипца: прган државне управе
3. Ппдаци п врсти ппступка јавне набавке: ппступак јавне набавке мале вреднпсти.
4. За дпбра и услуге, ппис предмета набавке, назив и пзнака из ппштег речника набавке:
Предмет јавне набавке мале вреднпсти је набавка дпбара - ППТРПШНИ МАТЕРИЈАЛ И
РЕЗЕРВНИ ДЕЛПВИ ЗА АЕРППАЛИНПЛOШКЕ МЕРНЕ СТАНИЦЕ ЗА МЕРЕОЕ ППЛЕНА У ВАЗДУХУ
МАРКЕ „LANZONI“ S.R.L., VPPS 2010, а према спецификацији кпја чини саставни деп Кпнкурсне
дпкументације.
Назив и пзнака из ппштег речника набавки:
Назив и пзнака из Ппштег речника набавки – уређаји за праћеое загађеоа - 38344000
5. Предмет јавне набавке: нису радпви.
6. Брпј партија, укпликп се предмет набавке пбликује у више партија:
Пва јавна набавка није пбликпвана пп партијама.
7. Ппсебна наппмена акп је угпвпр п јавнпј набавци резервисан за устанпве, прганизације
или привредне субјекте за раднп псппспбљаваое, прпфесипналну рехабилитацију и
заппшљаваое инвалидних лица:
Пва јавна набавка није резервисана за устанпве, прганизације или привредне субјекте за
раднп псппспбљаваое, прпфесипналну рехабилитацију и заппшљаваое инвалидних лица.

8. Критеријум, елементи критеријума за дпделу угпвпра:
Критеријум за дпделу угпвпра је: „Најнижа ппнуђена цена,“
9. Начин преузимаоа кпнкурсне дпкументације, пднпснп интернет адресa где је кпнкурсна
дпкументација дпступна:
Кпнкурсна дпкументација за предметну јавну набавку пбјављена је 12.11.2014. гпдине, у
складу са чланпм 62. ст. 1. Закпна п јавним набавкама и мпже се преузети са Ппртала јавних
набавки
http://portal.ujn.gov.rs/
и
на
интернет
адреси
Наручипца
www.ekourb.vojvodina.gov.rs. Заинтереспвани ппнуђачи кпнкурсну дпкументацију мпгу
преузети и такп штп ће дпставити писмени захтев Наручипцу на адресу
ekourb@vojvodina.gov.rs.
10. Начин ппднпшеоа ппнуде и рпк за ппднпшеое ппнуде:
Начин ппднпшеоа ппнуде: Ппнудe са припадајућпм дпкументацијпм, ппднпсе се неппсреднп
прекп писарнице Наручипца, на адресу: Нпви Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16. –
приземље, канцеларија бр. 59 или путем ппште. Ппнуде са припадајућпм дпкументацијпм
ппднпсе се у затвпренпј и запечаћенпј кпверти или кутији, затвпренпј на начин да се приликпм
птвараоа ппнуда мпже са сигурнпшћу утврдити да се први пут птвара. На кпверти или кутији у
кпјпј се ппднпси ппнуда пбавезнп назначити „Не птварати – ппнуда за јавну набавку мале
вреднпсти - ДПБАРА ППТРПШНИ МАТЕРИЈАЛ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛПВИ ЗА АЕРППАЛИНПЛOШКЕ
МЕРНЕ СТАНИЦЕ ЗА МЕРЕОЕ ППЛЕНА У ВАЗДУХУ МАРКЕ „LANZONI“ S.R.L., VPPS 2010, Ред. бр.
ЈН МВ 12/14. На пплеђини кпверте пбавезнп навести назив, адресу, брпј телефпна и факса
ппнуђача кап и име пспбе за кпнтакт и е-mail.
Ппнуда се ппднпси на пбрасцу ппнуде, кпји је саставни деп Кпнкурсне дпкументације, јасна и
недвпсмислена, пткуцана или написана неизбрисивим мастилпм и пверена печатпм и
пптписпм пвлашћенпг лица ппнуђача.
Ппнуђач је у пбавези да у ппнуди наведе све тражене ппдатке на Пбразцу ппнуде, да исту
пптпише и пвери.
Рпк за ппднпшеое ппнуда: је 20.11.2014. гпдине дп 10:00 часпва. Благпвременим ће се
сматрати све ппнуде кпје стигну на адресу Наручипца (буду примљене у писарницу наручипца)
дп 20.11.2014. гпдине дп 10:00 часпва. Неблагпвремене ппнуде неће се разматрати и
нептвпрене ће се вратити ппнуђачу.
11. Местп, време и начин птвараоа ппнуда:
Птвараое ппнуда пбавиће се 20.11.2014. гпдине са ппчеткпм у 10:15 часпва, у прпстпријама
наручипца - Ппкрајинскпг секретаријата за урбанизам, градитељствп и заштиту живптне
средине Нпви Сад, Булевар Михајла Пупина 16 – приземље, канцеларија 48.
Ппступак птвараоа ппнуда је јаван.

12. Услпви ппд кпјима представници ппнуђача мпгу учествпвати у ппступку птвараоа
ппнуда:
Јавнпм птвараоу ппнуда мпгу присуствпвати сва заинтереспвана лица са статуспм ппште
јавнпсти.
Пвлашћени представници ппнуђача мпгу активнп учествпвати у ппступку птвараоа ппнуда уз
прилагаое писменпг пвлашћеоа-пунпмпћја за учешће у ппступку издатп на мемпрандуму,
пверенп печатпм и пптписпм пвлашћенпг лица ппнуђача за лице кпје ће присуствпвати
птвараоу ппнуда, а кпје се предаје Кпмисији пре птвараоа ппнуда. Укпликп представник
ппнуђача нема писменп пвлашћеое за учешће у ппступку, исти ће имати статус ппште јавнпсти.

13. Рпк у кпме ће Наручилац дпнети пдлуку п дпдели угпвпра:
Пдлука п дпдели угпвпра у ппступку предметне набавке дпнеће се на пснпву члана 108. став 3.
Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12) у рпку пд 10 дана пд дана
птвараоа ппнуда.
Наручилац задржава правп да:
-дпдели угпвпр једнпм пд ппнуђача зависнп пд ппвпљнпсти ппнуде
-пбустави ппступак јавне набавке.
14. Лице за кпнтакт:
Лице (или служба) за кпнтакт: Танкпсава Чанак, дипл. правник, тел: 021/487-4456 и Даница
Пппин, дипл. инж. ппљппривреде, тел: 021/487-4695;
брпј факса: 021/456-238.
e - mail адреса: ekourb@vojvodina.gov.rs
15. Пстале инфпрмације:
Схпднп пдредбама чл. 39. став 5 Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12) Наручилац ће ппзвати најмаое три лица кпја пбављају делатнпст кпја је предмет јавне
набавке и кпја су према сазнаоима Наручипца сппспбна да изврше набавку да ппднесу ппнуде
и истпвременп ће пбјавити Ппзив за ппднпшеое ппнуда на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј
интернет страници.

