РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ МЕДВЕЂА
Адреса: Јабланичка бр. 48., 16240 Медвеђа
www.medvedja.org.rs
МАТИЧНИ БРПЈ: 07178476, ПИБ: 102842930
На пснпву шлана 60. став 1. ташка 2. Закпна п јавним набавкама ((„Сл. гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015)) Ппщтина Медвеђа пбјављује:
I. ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА
У ппступку јавне набавке мале вреднпсти набавка медијских услуга, директнпг
радип пренпса седница Скупштине ппштине Медвеђа и пбјављиваое пбавештеоа
служби Ппштинске управе ппштине Медвеђа путем радип таласа на теритприји
Ппштине Медвеђа Редни брпј набавке V/2017.
Нарушилац Ппщтина Медвеђа, ппзива све заинтереспване ппнуђаше да ппднесу свпју
писмену ппнуду у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм за јавну набавку мале
вреднпсти, набавка услуга, ЈН-V/2017.
Ппнуда мпра да бити у целпсти припремљена у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм и
мпра да испуоава све услпве у ппступку јавне набавке пп ЗЈН.
1.1. ППШТИ ППДАЦИ П НАРУЧИПЦУ
Пун назив нарушипца

ППШТИНА МЕДВЕЂА

Адреса нарушипца

Јабланишка 48, 16240 Медвеђа

Матишан брпј

07178476

Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ)

102842930

Шифра делатнпсти

8411

Брпј текућег рашуна

840-99640-65

Телефпн

016/891-138

Факс

016/891-106

Е-mail

s.cetkovic@medvedja.org.rs

Интернет адреса:

www.medvedja.org.rs

ПБЕЗБЕЂЕОЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Средства су предвиђена Пдлукпм п бучету Ппщтине Медвеђа – кпнтп 423441.
Предвиђена вреднпст набавке 1.250.000,00 без пбрашунатпг ПДВ-а.

Редни брпј у плану набавки за 2017 гпдину 1.2.7.
Назив и пзнака из ппщтег решника набавке: 92210000 – Радијске услуге.
Угпвпр се закљушује на перипд пд 12 месеци
.
1.2.. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке је набавка медијских услуга, директнпг радип пренпса
седница Скупштине ппштине Медвеђа и пбјављиваое пбавештеоа служби Ппштинске
управе ппштине Медвеђа путем радип таласа на теритприји Ппштине Медвеђа Редни
брпј набавке V/2017.
Назив и пзнака из ппщтег решника набавке: 92210000 – Радијске услуге.
1.3. ВРСТА ППСТУПКА:
Предметна јавна набавка се спрпвпди у ппступку јавне набавке дпбара, мале вреднпсти,
у складу са шланпм 39. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015)), шланпм 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације п
ппступцима јавне набавке и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва (,,Сл.гласник РС",
брпј 86/15) а пп Пдлуци п ппкретаоу ппступка брпј: V-03-1-404-8/2017-01пд 28.02.2017.
гпдине
1.4.

ПРИПРЕМАОЕ ППНУДА

Ппнуде се припремају у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм.
Ппнуда мпра бити сашиоена на преузетпм пбрасцу пригинала, јасна и недвпсмислена, кап
и пверена пешатпм и пптписпм пвлащћенпг лица ппнуђаша, према Упутству ппнуђашима
какп да сашине ппнуду и Упутству какп се дпказује испуоенпст услпва за ушещће у
ппступку кпји су саставни деп кпнкурсне дпкументације.
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.
Ппнуда се ппднпси на српскпм језику.
Исправна је пна ппнуда кпја је благпвременп предата и кпја испуоава све услпве из
кпнкурсне дпкументације.
Ппнуда са варијантама није дпзвпљена.
Дпдатне инфпрмације и пбјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде ппнуђаши мпгу
тражити у писанпм пблику, на адресу: Ппщтина Медвеђа, Јабланишка 48, 16240 Медвеђа
или на е-маил: s.cetkovic@medvedja.org.rs
1.5. РПК И НАЧИН ППДНПШЕОА ППНУДА
Рпк за ппднпщеое ппнуда је 15.03.2017 гпдине дп 12 ,00 часпва .
Благпвременим ће се сматрати све ппнуде кпје стигну на адресу нарушипца најкасније
ппследоег дана наведенпг рпка, дп 12,00 шаспва

Ппнуду кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп
кпја је примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се
неблагпвременпм. Нарушилац ће, накпн пкпншаоа ппступка птвараоа ппнуда,
неблагпвремену ппнуду вратити нептвпрену ппнуђашу, са назнакпм да је ппднета
неблагпвременп.
У рпку за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш мпже изменити, дппунити или пппзвати свпју
ппнуду на нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуда. Ппнуђаш је дужан да јаснп
назнаши кпји деп ппнуде меоа, пднпснп кпја дпкумента накнаднп дпставља.
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју
ппнуду , а укпликп тп ушини или не пптпище угпвпр п јавнпј набавци када оегпва ппнуда
буде изабрана кап најппвпљнија, нарушилац ће закљушеое угпвпра ппнудити првпм
следећем ппнуђашу шија је ппнуда била најппвпљнија.
Ппнуде се ппднпсе неппсреднп (лишнп) или путем ппщте на адресу нарушипца:
ППШИНА МЕДВЕЂА, Ул Јабланишка 48, 16240 Медвеђа, с тим щтп ће ппнуђаш пбавезнп на
кпверти назнашити следеће;``ППНУДА ЗА јавну набавку медијских услуга, директнпг
радип пренпса седница Скупштине ппштине Медвеђа и пбјављиваое пбавештеоа
служби Ппштинске управе ппштине Медвеђа путем радип таласа на теритприји
Ппштине Медвеђа Редни брпј набавке V/2017..“- НЕ ПТВАРАЈ.
Ппнуђаш ппднпси ппнуду у затвпренпј кпверти пверенпј пешатпм и на пплеђини кпверте
навпди: назив и адресу ппнуђаша, телефпн, факс и Е-mail ппнуђаша и име и презиме пспбе
за кпнтакт именпване пд стране ппнуђаша.
1.6. ВРЕМЕ И МЕСТП ПТВАРАОА ППНУДА
Птвараое ппнуда је јавнп. Ппнуде ће се птварати пдмах, пп истеку рпка за
ппднпщеое ппнуда, пднпснп 15.03.2017 гпдине у 12.30 часпва
Птвараое ппнуда ће се пбавити сали за састанке ппщтине Медвеђа Птвараоу ппнуда
мпгу присуствпвати сва заинтереспвана лица. Представници ппнуђаша мпрају имати
пвлащћеое представника ппнуђаша кпје ће предати Кпмисији за јавну набавку нарушипца
приликпм птвараоа ппнуда. Представници ппнуђаша кпји не буду ппднели писменп
Пвлащћеое ппнуђаша мпгу самп присуствпвати ппступку птвараоа ппнуде али не мпгу
изнпсити примедбе.
1.7. РПК У КПМЕ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ДПНЕТИ ПДЛУКУ П ДПДЕЛИ УГПВПРА
Рпк за дпнпщеое Пдлуке п дпдели угпвпра је пет дана пд дана птвараоа ппнуда.
Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку
пд 5 дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149.
Закпна.
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре истека
рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2. ташка 5)
Закпна.
1.8. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА

Кап критеријум за избпр најппвпљније ппнуде кпристиће се критеријум најниже цене.
Укпликп две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, нарушилац ће дпделити
угпвпр пнпм ппнуђашу кпји има већи брпј заппслених у сталнпм раднпм пднпсу

1.9. НАЧИН ПРЕУЗИМАОА КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ:
Кпнкурсна дпкументација се мпже преузети радним данима пд 8 -14 шаспва, на
адреси: ППШТИНА МЕДВЕЂА, Ул Јабланишка 48. 16240 Медвеђа.
Кпнкурсна дпкументација мпже бити дпстављена ппщтпм или лишним преузимаоем .
Кпнкурсна дпкументација је дпступна на Ппрталу јавних набавки и на интернет адреси:
www.medvedja.org.rs
1.10. ЛИЦЕ ЗА КПНТАКТ:, Светлана Ћеткпвић, службеник за јавне набавке тел 016/891-138,
065/8775-225, е-маил: s.cetkovic@medvedja.org.rs.

