Библиотека општине Лучани у Гучи
Трг слободе бб, 32230 Гуча
Р.Бр. 233/2018
датум:10.07.2018. године
На основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“ Сл. гласник РС”
бр.124/2012, 14/15, 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке „Услуге уметничког и
литерарног стваралаштва и услуге приказивања “ 227/2018 од 10.07.2018. године:
Библиотека општине Лучани у Гучи
Трг слободе бб, 32230 Гуча
(www.bibliotekaguca.rs)
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА
ЈАВНА НАБАВКА
„Услуге уметничког и литерарног стваралаштва и услуге приказивања “
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Редни бр.3/2018
Библиотека општине Лучани у Гучи

1. Наручилац
Библиотека општине Лучани у Гучи
Трг слободе бб, 32230 Гуча,
ПИБ 106 44 77 27
- Интернет страница: (www.bibliotekaguca.rs)
-e-mail: aleksandramitrovic29@yahoo.com
позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуду у складу са законом, конкурсном
документацијом и позивом.
2. Врста поступака јавне набавке
Предметна јавна набавка спроводи се кроз поступак јавне набавке мале вредности у складу са
Законом о јавним набавкама, Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС"
бр. 29/13 ,104/13 и 68/2015).
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности редни број ЈН 3/2018 су УСЛУГЕ –
„Услуге уметничког и литерарног стваралаштва и услуге приказивања“
редни број набавке 03/2018 - јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке је у општем речнику јавних набавки, разврстан на:
92310000- Услуге уметничког и литерарног стваралаштва и услуге приказивања

4. Број партија
Предметна јавна набавка није обликована у партије.
5. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
6. Начин преузмања конкурсне докумантације
Предметна документација може се преузети:
 са Портала јавних набавки,
 са интернет странице наручиоца www.bibliotekaguca.rs
 у просторијама Библиотеке општине Лучани у Гучи у,на адреси: Трг слободе бб, 32230 Гуча,
сваког радног дана од 7 до 17 часова почев од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки.
Приликом непосредног преузимања конкурсне документације, подноси се пуномоћје за преузимање
конкурсне документације, оверено печатом и потписом овлашћеног лица.
7. Интернет адресе државних органа где се благовремено могу добити исправни подаци о
пореским обавезама, заштити животне средине и заштити при запошљавању и условима
рада:
 Пореска управа - http://poreskaupravars.org/ и Министарство финансија и привреде www.mfp.gov.rs
 Агенција за заштиту животне средине - office@sepa.gov.rs и Министарство енергетике, развоја и
заштите животне средине - press@merz.gov.rs
 Министарство рада, запошљавања и социјалне политике - www.minrzs.gov.rs
8. Начин подношења понуде
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 20.07.2018. године до
1100 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум, сат и минут њеног пријема и понуђачу ће,
на његов захтев, издати потврду о пријему.
Понуда која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену
понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на начин да
се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се иста отвара први пут, на адресу:
БИБЛИОТЕКА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ у Гучи
Трг слободе бб, 32230 Гуча
„Услуге уметничког и литерарног стваралаштва и услуге приказивања“
редни број набавке 03/2018- јавна набавка мале вредности
са назнаком – „НЕ ОТВАРАТИ“.
Писана понуда мора да буде оригинал, на преузетом обрасцу, јасна, недвосмислена, оверена печатом и
потписана од стране овлашћеног лица, као и са свим прилозима који представљају део конкурсне
документације.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом.
На полеђини коверте понуђач обавезно наводи тачан назив, адресу, број телефона и факса, име и
презиме лица овлашћеног за контакт и е-mail. Понуђач може да поднесе само једну понуду.

9. Време и место отварања понуда
Јавно отварање понуда обавиће се20.07.2018. године у 12,00 часова, на адреси наручиоца,
Трг слободе бб, у просторијама Библиотеке општине Лучани у Гучи
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересова лица.
Право активног учешћа имају само овлашћени представници понуђача.
Представник понуђача дужан је да, пре почетка јавног отварања понуда, Комисији за јавну набавку
поднесе писано овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, заведено код подносиоца
понуде, чији модел представља саставни део конкурсне документације.
Неблаговремене, незапечаћене и неисправне понуде неће бити разматране, односно неприхватљиве
понуде биће одбачене, а понуде које имају битне недостатке из члана 106. ЗЈН, наручилац је дужан да
одбије.
10. Услови за учешће у поступку
Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о
јавним набавкама у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета, у складу са
спецификацијама услуга, који услови су ближе детерминисани конкурсном документацијом.
Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона и конкурсном
документацијом.
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.
11. Рок за доношење одлуке
Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена и која ће садржати нарочито податке из извештаја о
стручној оцени понуда из члана 105 Закона о јавним набавкама (осим података из члана 105 став 2 тачке
9) и 10) наведеног закона), наручилац ће донети у року не дужем од 10 ( десет ) дана од дана јавног
отварања понуда.
Одлуку о додели уговора наручилац доставља свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана
доношења, препорученом пошиљком са доставницом.
12. Контакт
Заинтересовано лице може, искључиво у писаном облику путем поште на адресу наручиоца :
Трг слободе бб, 32230 Гуча,
електронске поште на e-mail: aleksandramitrovic29@yahoo.com или
факсом на број 032/855-788,
Служба и лице за контакт:Александра Митровић,службеник за јавне набавке, тел. 032/ 855-806
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније
5 дана пре истека рока за подношење понуде.

