ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 34/2
Јавна набавка мале вредности добара, по Одлуци бр. 378/17 од 16.08.2017. године

УСТАНОВА СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР "БАЈИНА БАШТА",

Број: 395/17 од 31.08.2017. год.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНE НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБАРА
Набавка светиљки са ЛЕД изворима светлости за
унутрашње осветљење спортске хале у Бајиној Башти
по одлуци наручиоца бр. 378/17 од 16.08.2017. године и јавном позиву
објављеном на Порталу јавних набавки дана 31.08.2017. године

Бајина Башта, август 2017. године
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УСТАНОВА СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР "БАЈИНА БАШТА",

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
На основу члана 39., 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник
РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), одлуком директора наручиоца,
УСТАНОВА СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР "БАЈИНА БАШТА"
ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 34/2, 31250 Бајина Башта
Мат. бр.: 17311301, ПИБ: 101000368,
електронска пошта: stcbbasta@gmail.com
интернет адреса: www.taradrina.com
ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара – Набавка
светиљки са ЛЕД изворима светлости за унутрашње осветљење спортске хале у
Бајиној Башти, ЈН број 02/17
за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки дана 31.08.2017. године.
1. Предмет јавне набавке су добра – Набавка светиљки са ЛЕД изворима светлости
за унутрашње осветљење спортске хале у Бајиној Башти. Ознака из општег
речника набавки - 31500000 – Расветна опрема и електричне светиљке.
Карактеристике и количине предметних добара одређени су у конкурсној
документацији.
2. Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“ без ПДВ-а.
3. Право учешћа у поступку имају понуђачи који испуњавају услове из чл. 75. и 76.
Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
као и посебне услове предвиђене конкурсном документацијом. Уз понуду понуђач
доставља документа у складу са конкурсном документацијом. Сви заинтересовани
понуђачи могу извршити преузимање конкурсне документације на Порталу јавних
набавки или одашиљањем документације у електронском или аналогном облику на
основу захтева упућеног електронским путем на е-маил адресу stcbbasta@gmail.com
4. Рок за подношење понуда је до 08.09.2017. године до 13:00 часова. Понуда се подноси
непосредно (лично) или путем поште, на адресу наручиоца УСТАНОВА СПОРТСКОТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР "БАЈИНА БАШТА", ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 34/2, 31250
Бајина Башта. Понуда ће се сматрати благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до дана 08.09.2017. године до 13:00 часова у писарници наручиоца, или на
поменуту адресу наручиоца. Као меродавно време се сматра време на службеном сату
у писарници наручиоца. Понуда се доставља у посебној коверти, са назнаком "Понуда
за јавну набавку мале вредности добара – набавка светиљки са ЛЕД изворима
светлости за унутрашње осветљење спортске хале у Бајиној Башти – НЕ
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УСТАНОВА СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР "БАЈИНА БАШТА",

ОТВАРАТИ". Наручилац не одговара за оштећења коверте настале у транспорту и за
неадекватно достављење понуде.
5. Јавно отварање понуда ће се извршити последњег дана истека рока за подношење
понуда, данa 08.09.2017. године у 13:15 часова, у просторијама УСТАНОВЕ СПОРТСКОТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР "БАЈИНА БАШТА", ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 34/2.
6. Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача, уз доставу писменог
пуномоћја, до момента почетка поступка јавног отварања понуда.
7. Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена и која ће садржати нарочито
податке из извештаја о стручној оцени понуда Наручилац ће донети у року од 10
(десет) дана од дана отварања понуда и исту ће објавити на Порталу јавних набавки и
својој интернет страници у року од 3 дана од дана доношења одлуке. Уговор о јавној
набавци са понуђачем којем је додељен уговор, наручилац ће закључити у року од 8
дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права. Наручилац задржава
право да обустави поступак јавне набавке уколико установи да ниједна понуда не
одговара условима и захтевима из конкурсне документације, или због неког другог
оправданог разлога, у ком случају наручилац нема обавезу надокнаде евентуалних
трошкова понуђача на изради понуде.
8. Особа за контакт је Бојан Нешковић, e-маил: stcbbasta@gmail.com
9. Додатне информације и објашњења у вези са овим позивом и конкурсном
документацијом могу се захтевати и добити искључиво писаним путем, на адресу:
УСТАНОВА СПОРТСКОТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР "БАЈИНА БАШТА" , ул. Кнеза Милана
Обреновића бр. 34/2, 31250 Бајина Башта, електронским путем на e-маил
stcbbasta@gmail.com, и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће писани одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници у законом прописаном року. Уколико изврши измену конкурсне
документације осам или мање дана од истека рока за доставу понуда наручилац ће
продужити рок за доставу понуда и исто објавити у складу са прописима.

Овај позив је сачињен у електронском облику и валидан је без потписа и печата.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 02/17
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