ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Патријарха Рајачића 1
Сремски Карловци
Деловодни број: 22/27-01
Дана: 27.01.2020.
На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности (дел. број 16/22-01), број
ЈН МВР-1 од 22.01. 2020. године у складу са чланом 39. став 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), Туристичка организација Општине
Сремски Карловци, упућује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА ТУРИСТИЧКОГ
ИНФО ЦЕНТРА СА ЈАВНИМ ТОАЛЕТОМ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(ЈН МВР-1)
1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
Интернет страница: www.karlovci.org.rs
2. Врста наручиоца: Јавна установа
3. Врста поступка јавне набавке:
Поступак јавне набавке мале вредности.
4. Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке:
Радови на изградњи помоћног објекта туристичког инфо центра са јавним тоалетом у Сремским
Карловцима, бр. ЈН МВР-1.
Назив и ознака из Општег речника набавки: Грађевински радови 45000000.
5. Опис партија
Јавна набавка није обликована по партијама.
6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума - најнижа понуђена цена.
7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна:
Преузимање конкурсне документације може се извршити до истека рока за подношење понуда
у просторијама Наручиоца у Сремским Карловцима, Ул. Патријарха Рајачића бр. 1, радним
данима од 08:00 до 18:00 часова.
Конкурсна документација се може на захтев понуђача послати путем поште или електронским
путем. Захтев за електронску доставу конкурсне документације потребно је доставити
електронским путем, на мејл info@karlovci.org.rs
Конкурсна документација се може преузети и са интернет адресе Наручиоца
www.karlovci.org.rs као и са Портала Управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs
8.Начин подношења понуде и рок:
Понуда се саставља тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце из Конкурсне
документације и исте потписује овлашћено лице понуђача.

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.
Понуђач подноси понуду путем поште или непосредно на адресу наручиоца:
Туристичка организација Општине Сремски Карловци, Ул. Патријарха Рајачића бр. 1 уз
напомену: „Понуда за изградњу помоћног објекта туристичког инфо центра са јавним
тоалетом ЈН МВР-1- НЕ ОТВАРАТИ“
На полеђини коверте понуђач обавезно наводи назив/име понуђача, адресу, телефон и име
контакт особе понуђача.
Благовременом понудом се сматра понуда приспела на адресу Наручиоца најкасније до
10.02.2020. године до 9.30 часова.
Наручилац ће, по окончању поступка јавног отварања понуда, све неблаговремено поднете
понуде неотворене вратити понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
9.Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се дана 10.02.2020. у 10.00 часова у просторијама Туристичке
организације у Сремским Карловцима, у Ул. Патријарха Рајачића бр. 1.
10.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији за
спровођење јавне набавке Наручиоца поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања
понуда. Овлашћење за присуство поступку јавног отварања понуда подразумева и овлашћење
за потписивање и преузимање записника о јавном отварању понуда, без обзира да ли је то
изричито наведено у приложеном овлашћењу.
Представници понуђача су дужни да Наручиоцу предају писмена овлашћења непосредно пре
отварања понуда (овлашћење је неопходно само за лице које није заступник уписан у регистар
надлежног органа).
11. Рок за доношење одлуке:
На основу извештаја о стручној оцени понуда, Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у
року од 10 дана од дана отварања понуда.
12. Служба за јавне набавке и лице за контакт:
Лице за контакт: Јелена Бенишек, е - mail адреса: info@karlovci.org.rs.
Телефон: 021 882 127.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се
наначин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. Захтев за додатне информације,
појашњења понуђач може доставити на адресу Наручиоца, 21205 Сремски Карловци, Ул.
Патријарха Рајачића бр. 1, или путем електронске поште на мејл адресу info@karlovci.org.rs , за
стручна питања, сваког радног дана у времену од 08.00 до 18.00 часова. Тражење додатних
информација и појашњења путем телефона није дозвољено.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

