УСТАНОВА СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР
„БАЈИНА БАШТА“ БАЈИНА БАШТА
Број: 400/16
Датум: 05.09.2016. године
Јавна набавка мале вредности бр. 04/16
На основу члана 55, 57. и 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне
набавке мале вредности бр. 395/16 од 01.09.2016. године, УСТАНОВА СПОРТСКОТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР „БАЈИНА БАШТА објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности
1.Подаци о наручиоцу:
 Назив: УСТАНОВА СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР „БАЈИНА БАШТА“
 Адреса: Кнеза Милана Обреновића бр. 34/2, 31250 Бајина Башта
 Интернет страница: www.taradrina.com
 ПИБ: 101000368
 Матични број: 17311301
 Одговорно лице: директор Дејан Млађеновић
 E-mail: stcbbasta@gmail.com
2. Врста поступка
Поступак јавне набавке мале вредности
3. Предмет јавне набавке: Јавна набавка радова - Санација два одбојкашка терена и
терена за фудбал у укупној површини од 2.581 m2 и израда мултифункционалне
подлоге у две боје;
Јавна набавка мале вредности бр. 04/16;
Назив и ознака из општег речника набавке: 45236119 – Радови на обнављању спортских
терена.
4. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора.
5. Право учешћа у поступку има понуђач који испуњава обавезне и додатне услове
предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном
документацијом.
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6. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у
складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне
документације. Испуњеност свих услова, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) и
члана 76. Закона, доказује се достављањем изјаве којом понуђач под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове.
7. Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“ без ПДВ-а.
8. Понуда мора у целини бити припремљена у складу са овим позивом и конкурсном
документацијом. Конкурсну документацију заинтересована лица могу преузети са
Портала јавних набавки и интернет странице www.taradrina.com.
9. Понуде се могу поднети непосредно:
- сваког радног дана од 07:00 да 14:30 часова у пословним просторијама УСТАНОВЕ
СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР „БАЈИНА БАШТА“, ул. Кнеза Милана
Обреновића бр. 34/2, 31250 Бајина Башта;
- путем поште на адресу: УСТАНОВА СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР „БАЈИНА
БАШТА“, ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 34/2, 31250 Бајина Башта.
10. Понуде се подносе у затвореној коверти затвореној на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком
,,Понуда за јавну набавку мале вредности бр. 04/16 радови - Санација два
одбојкашка терена и терена за фудбал у укупној површини од 2.581 m2 и израда
мултифункционалне подлоге у две боје - НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте
треба навести адресу и назив понуђача и број телефона.
11. Рок за подношење понудa је 13.09.2016. године, до 12:00 часова, без обзира на
начин доставе. Понуда која буде поднета након истека рока за подношење понуда
сматраће се неблаговременом понудом. Неблаговремене понуде ће Комисија за јавну
набавку мале вредности бр. 04/16, по окончању поступка отварања понуда вратити
неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.
12. Отварање понуда ће се обавити дана 13.09.2016. године у 12:15 часова, у
просторијама наручиоца.
13. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У
поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници
понуђача. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да
достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.
14. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
15. Лице за контакт: Синиша Спасојевић, e-mail: stcbbasta@gmail.com

Комисија за јавну набавку
мале вредности бр. 04/16
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