Туристичка организација општине Темерин
Новосадска 403
21235 Темерин
Интернет страница: www.temerintourism.org.rs
Број: 332-17/2015
Дана: 27.04.2015.
На основу члана 60, став 1, тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.
124/2012) Туристичка организација општине Темерин објављује:

ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Позивамо Вас да нам доставите понуду за набавку услуга: услуга штампе, ОРН
79810000 - Услуге штампања, према приложеној спецификацији, за потребе Туристичке
организације општине Темерин.
Редни број јавне набавке: 1/2015
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке бр. 1/2015 су услуге – услуге штампе – ОРН 79810000 Услуге штампања.
Набавка је обликована у две партије, и то:
Партија I – Услуге офсет штампе – ОРН 79810000 Услуге штампања
Партија II – Услуге дигиталне штампе - ОРН 79810000 Услуге штампања
Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају
услове прописане чланом 75, 76. и 77. Закона о јавним набавкама и услове из конкурсне
документације.
Испуњавање услова из члана 75. понуђач доказује достављањем докумената која доставља
уз понуду, у складу са чл. 77. Закона о јавним набавкама, а на основу захтева из конкурсне
документације као и писаном изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу. Сва документа којима се доказује испуњеност услова из члана 75. Закона о
јавним набавкама могу се доставити у неовереним копијама.
Понуде морају бити сачињене у складу са преузетом конкурсном документацијом и овим
позивом.
Понуду доставити на адресу: Туристичка организација општине Темерин, Новосадска 403,
21235 Темерин, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга - услуге штампе, ЈН бр.1/2015 НЕ ОТВАРАТИ”, са назнаком за коју партију доставља понуду. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 07.05.2015. до 11.45 часова.
Понуда се подноси на српском језику.
Понуда мора да важи 30 дана од дана отварања понуде. Понуда се мора доставити на преузетом
обрасцу, јасна и недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписом овлашћеног
лица.
Понуђач може доставити само једну понуду.
Подаци у понуди не могу се дати описно „по договору са наручиоцем“ и слично.
Не прихватају се понуде са варијантама.

Понуђач може да поднесе само једну понуду за једну партију.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије.
Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. Понуђач попуњава само део
обрасца 3. - Образац понуде, који се односи на дату партију за коју подноси понуду.
Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, не морају
бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку
за обе партије.
Неблаговремене, незапечаћене и некомплетне понуде, као и понуде које нису у складу са
законом и конкурсном документацијом неће бити разматране.
Рок за подношење понуда је 07.05.2015. (четвртак) до 11.45 часова, без обзира на начин како су
послате.
На полеђини коверте назначити назив, адресу, телефон понуђача и име особе за контакт.
Јавно отварање понуда извршиће се 07.05.2015. године у 12.00 часова у кацеларији Туристичке
организације општине Темерин (Новосадска 403, Темерин) од стране Комисије за јавну набавку
мале вредности именоване од стране наручиоца.
Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача са уредно написаним и
овереним овлашћењем, које се предаје Комисији пре отварања понуда.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније
последњег дана наведеног рока до 11.45 часова. Непотпуне понуде неће бити разматране, а
неблаговремене ће бити враћене неотворене.
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 1
(једног) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
Додатне информације можете добити на Е-mail адреса: temturorg@hotmail.com. Лице за
контакт: Ивана Пејовић

