Датум: 27.02.2018.
Брпј: 525

На пснпву чланпва 60. Став 1. Закпна п јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 68/2015 и на
пснпву Одлуке директпра п ппкретаоу ппступка ЈНМВ 2-2018 брпј 497 пд 23.02.2018. гпдине
и Решеоу п пбразпваоу кпмисије бр. 498 пд 23.02.2018. гпдине, наручилац упућује ппзив
да се дају ппнуде:
ППЗИВ ЗА ДПСТАВЉАОЕ ППНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА:
УСЛУГЕ ШТАМПЕ
ЗА ППТРЕБЕ КУЛТУРНПГ ЦЕНТРА ПАНЧЕВА
У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ
ради закључиваоа пквирнпг сппразума између 1 наручипца и 1 ппнуђача
2-2018
1. Назив, адреса и интернет страница наручипца : КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА,
Впјвпде Живпјина Мишића 4, 26000 Панчевп, www.kulturnicentarpanceva.rs
2. Врста наручипца: култура
3. Врста ппступка јавне набавке: јавна набавка мале вреднпсти ради закључиваоа
пквирнпг сппразума између 1 наручипца и 1 ппнуђача
4. Ппис предмета јавне набавке: Услуге штампе
5. ПРН: 79810000 – Услуге штампаоа
6. Финансираое јавне набавке извршиће се према Финасијскпм плану и Плану јавних
набавки Културнпг центра за 2018. и 2019. гпдину.
7. Пбим набавке и пптребне карактеристике дпбара дефинисане су кпнкурснпм
дпкументацијпм, кпја је дпступна на Ппрталу Управе за јавне набавке. Ппнуђач је
дужан да припреми и ппднесе ппнуду у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм и
ппзивпм за ппднпшеое ппнуда.
Пва набавка није пбликпвана у више партија.
Није у питаоу резервисана јавна набавка.
Не спрпвпди се електрпнска лицитација.
8. Увид у кпнкурсну дпкументацију је мпгућ све дп истека рпка за дпстављаое ппнуда
у прпстпријама КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПАНЧЕВА, Впјвпде Живпјина Мишића 4, 26000
Панчевп, или се мпже преузети са Ппртала јавних набавки.
9. Правп учешћа имају сва заинтереспвана лица кпја испуоавају пбавезне и дпдатне
услпве за учешће у ппступку јавне набавке, у складу са чланпм 75. и 76. Закпна п
јавним набавкама, чланпм 10 Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне
дпкументације у ппступку јавне набавке мале вреднпсти и начину дпказиваоа
испуоенпсти услпва и захтевима кпнкурсне дпкументације. Испуоенпст услпва
дпказује се на начин предвиђен чланпм 77. Закпна п јавним набавкама.

10. Ппдаци п државнпм пргану или прганизацији, пднпснп пргану или служби
теритпријалне аутпнпмије или лпкалне сампуправе где се мпгу благпвременп
дпбити исправни ппдаци п ппреским пбавезама, заштити живптне средине,
заштити при заппшљаваоу, услпвима рада и сл., а кпји су везани за извршеое
угпвпра п јавнпј набавци: Ппдаци п ппреским пбавезама се мпгу дпбити у Ппрескпј
управи, Министарству финансија и привреде, Бепград, Саве Машкпвића бр. 3-5,
www.poreskauprava.gov.rs
Ппдаци п заштити живптне средине се мпгу дпбити у Агенцији за заштиту живптне
средине и у Министарству енергетике, развпја и заштите живптне средине, Бепград,
Немаоина бр. 22- 26, www.merz.gov.rs
Ппдаци п заштити при заппшљаваоу и услпвима рада се мпгу дпбити у
Министарству рада, заппшљаваоа и спцијалне пплитике, Бепград Немаоина бр 11,
www.minrzs.gov.rs
11. Критеријуми за пцеоиваое ппнуда: „најнижа ппнуђена цена“.
12. Начин ппднпшеоа ппнуде и рпк: Ппнуда се сматра благпвременпм акп је у кпд
Наручипца пристигла и заведена пријемним штамбиљем Наручипца, у рпку за
ппднпшеое ппнуда, закључнп са данпм 09.3.2018. гпдине дп 12:00 часпва, пп
лпкалнпм времену.
Неблагпвременпм ће се сматрати ппнуда ппнуђача кпја није пристигла у кпд
наручипца и није заведена пријемним штамбиљем Наручипца, у рпку за ппднпшеое
ппнуда, закључнп са данпм 09.3.2018. гпдине дп 12:00 часпва пп лпкалнпм времену.
13. Ппнуђач ппднпси ппнуду преппрученпм ппшиљкпм или личнп на адресу писарнице
Наручипца: КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА, Впјвпде Живпјина Мишића 4, 26000
Панчевп. Кпмисија за јавну набавку Наручипца, пп пкпнчаоу ппступка птвараоа
ппнуда, вратиће ппнуђачу неблагпвременп ппднету ппнуду, нептвпрену, са назнакпм
да је ппднета неблагпвременп.
14. Местп, време и начин птвараоа ппнуда: Јавнп птвараое ппнуда пдржаће се пдмах
накпн истека рпка за ппднпшеое ппнуда, дана 09.03.2018. гпдине у 12.30 часпва на
адреси: КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА, Впјвпде Живпјина Мишића 4, 26000 Панчевп.
Присутни представници ппнуђача пре ппчетка јавнпг птвараоа ппнуда мпрају
Кпмисији наручипца уручити писмена пвлашћеоа за учешће у ппступку јавнпг
птвараоа ппнуда.
15. Рпк за дпнпшеое пдлуке: Одлука п дпдели угпвпра биће дпнета у пквирнпм рпку пд
10 (десет) дана, рачунајући пд дана птвараоа ппнуда на пснпву сачиоенпг Извештаја
п стручнпј пцени ппнуда сагласнп члану 108. ст.3 Закпна п јавним набавкама.
16. Лице за кпнтакт: Све инфпрмације мпгу се дпбити на мејл kcp@kcp.rs, кпнтакт пспба
Бпјана Вагнер.
Ппртал, фебруар 2018.

