ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „Пут“ Нови Сад
21000 Нови Сад, Руменачка 150/а
Пиб: 100187770
Матични број: 08171963
Шифра делатности: 4211
Текући рачун: 205-265920-56 кoд Комерцијалне
банке а.д Београд

Број: 3031/3551
Датум: 11.04.2019. година
У складу са чл.55. и 60. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласникРС''бр. 124/2012,14/15,68/15 Наручилац Јавно
комунално предузеће „ПУТ“, Руменачка 150а, Нови Сад,
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Јавно комунално предузеће „ПУТ“ Нови Сад (у даљем тексту: Наручилац) на
основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.
124/2012,14/15,68/15) и Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
Назив наручиоца:
услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/15) позива понуђаче да поднесу своју писану
понуду у складу са конкурсном документацијом, а на основу достављеног
позива за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности.

Адреса наручиоца:

Нови Сад, Руменачка 150а

Интернет страница наручиоца:

http://www.jkpput.rs/

Врста наручиоца:

Јавно предузеће

Редни број јавне набавке:

84/19-МB

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:
Услуга
Опис предмет набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Услуге учесника спортских радничких игара
55110000 - Услуге хотелског смештаја

Број партија (уколико се предмет набавке обликује у више партија):
Предмет набавке није обликован по партијама.
У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који
се извршава преко подизвођача или ако се подноси заједничка понуда:
У случају да ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу, понуђач је дужан да наведе
у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити
већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је смостално поднео понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учестовати у
више заједничких понуда.
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Избор између достављених понуда спровешће се применом критеријума најнижа понуђена цена.
Потребно је попунити све ставке у обрасцу понуде.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресу где је конкурсна документација
доступна:
Конкурсну документацију и Позив за подношење понуда наручилац ће објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници- http://www.jkpput.rs
Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока за подношење понуда,
обавештење о изменама или допунама конкурсне документације, обавештење о додатним информацијама,
појашњењима или одговорима на питања понуђача и сл.), Наручилац ће благовремено објављивати на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним документима на Порталу за
јавне набавке из претходног става.

Начин подношења понуде и рок:
Понуда се подноси непосредно или поштом најкасније до 09:30 часова последњег дана рока за
подношење понуда, 19.04.2019. и то на деловодник наручиоца на адресу:
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТ“ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Руменачка 150а/ писарница предузећа
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуда мора бити с назнаком на предњој страни:
„ПОНУДА за јавну набавку мале вредности број 84/19-МВ Услуге учесника спортских радничких
игара - НЕ ОТВАРАЈ»,
а на полеђини: печат, назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт.
Уколико је последњи дан рока за подношење понуда нерадан дан (субота, недеља или државни
празник), као последњи дан за достављање понуда сматраће се први следећи радни дан.
Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда, у 12:30 часова.
Благовремене понуде биће комисијски отворене у седишту наручиоца у Новом Саду, ул.Руменачка
150а.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. Наручилац ће водити
записник о поступку отварању понуда.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
Представници понуђача су овлашћени, ако пре почетка поступка отварања понуда поднесу важеће
пуномоћје.
Рок за доношење одлуке:

Одлуку о додели уговора или одлуку о обустави поступка
јавне набавке Наручилац ће донети у року не дужем од 10
дана од дана отварања понуда и доставити је свим
понуђачима у року наредна три дана од дана доношења.

Лице за контакт:

Јованка Прашчевић, e-mail:, jovanka.prascevic@jkpput.rs

Остале информације:
Понуда се припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење
понуда.
У случају да је понуда примљена после рока за подношење понуда, биће враћена понуђачу
неотворена, с напоменом да је неблаговремена.

