
ПОСЛОВНО-СПОРТСКИ ЦЕНТАР “ПИНКИ”
Трг Светог Димитрија бр.36
Сремска Митровица
Дана: 15.06.2017.
Број: 941
 

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” бр.124/12, 14/2015 и
68/2015), Пословно-спорстски центар “Пинки” из Сремске Митровице објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке мале вредности добара

-Замена дела столарије у  објекту ПСЦ“Пинки“ Сремска Митровица 2017 јн. бр.1.1.4-

1. Назив  адреса  и  интернет  страница  наручиоца: Пословно-спортски  центар
“ПИНКИ” Сремска Митровица из Сремске Митровице ул. Светог Димитрија бр.36 –
www.  pscpinki.org.rs .

2. Врста наручиоца: Правно лице основано у циљу задовољавања потреба у општем
интересу у складу са чланом 2. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама

3. Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности.

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: 44221000
Замена дела столарије у објекту ПСЦ“Пинки“ Сремска Митровица 2017.

5. Критеријум за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена
цена. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити
додељен понуђачу који је понудио ктаћи рок за испоруку и уградњу предметног добра.

6. Начин  преузимања  конкурсне  документације  и  интернет  адреса  на  којој  је
конкурсна  документација  доступна: Конкурсна  документација  се  преузима
бесплатно  са  Портала  јавних  набавки  www.portal.ujn.gov.rs или  интернет  странице
наручиоца www.  pscpinki.org.rs .

7. Начин  подношења  понуде  и  рок: Понуђач  понуду  подноси  путем  поште  или
непосредно. Без обзира на начин подношења понуде, благовременом ће се сматрати
понуда која је примљена од стране наручиоца до 26.06.2017.године до 10:00 часова, на
адресу:  Пословно-спортски  центар  “ПИНКИ”  ул.  Светог  Димитрија  бр.36,  22000
Сремска  Митровица.  Понуђач  може  поднети  само  једну  понуду,  у  коверти/кутији
затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара. На коверту/кутију понуђач уписује податке о јавној набавци и то:
“ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА– ЗАМЕНА ДЕЛА СТОЛАРИЈЕ У
ОБЈЕКТУ ПСЦ  „ПИНКИ“  СРЕМСКА  МИТРОВИЦА  2017“  као  и  податке  о  свом
тачном  називу,  адреси,  броју  телефона  и  факса,  електронској  пошти  и  имену  и
презимену лица за контакт.

8. Место,  време  и  начин  отварања  понуда: Отварање  понуда  обавиће  се  у
просторијама  пословно-спортског  центра  “ПИНКИ”  у  Сремској  Митровици,  ул.
Светог Димитрија бр.36 дана  26.06.2017.године у  11:00 часова.  Отварање понуда је
јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице.

http://www.direkcijasm.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.direkcijasm.rs/


9. Услови  под  којима  представници  понуђача  могу  учествовати  у  поступку
отварања  понуда: У  поступку  отварања  понуда  могу  активно  учествовати  само
овлашћени представници понуђача, под условом да пре отварања понуда Комисији за
јавну  набавку  предају  уредна  пуномоћја  којима  доказују  овлашћење  за  учешће  у
поступку отварања понуда.

10. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана од
дана отварања понуда.

11. Контакт  подаци:  Комисија  за  јавну  набавку  рб.1.1.4,  факс:022/611-555,  ул.  Светог
Димитрија бр.36, и-мејл: pscpinki.marina  @hotmail.com

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Рб.1.1.4


