ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
ГЛАВНА 107; 22400 РУМА
ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), и
Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 404-98-3/17-IV од
03.08.2017. године упућујемо Вам

ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ: ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Позивамо Вас да поднесете ПОНУДУ за ЈНМВ по конкурсној документацији коју Вам достављамо у
прилогу.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ
Наручилац

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

Адреса

Главна 107

Телефон број

022/479-070

Интернет страница

www.ruma.rs

Набавка број

404-98/17-IV

Позив број

404-98-5/17-IV

Датум

09.08.2017.год.

Набавка се спроводи због закључења Уговора
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ
Врста предмета набавке

ДОБРА

Назив и ознака предмета КАФА, ПИЋЕ, СОКОВИ
набавке из Општег речника ОРН: 15900000
набавке:
Опис предмета набавке:

Предмет ЈН је набавка алкохолног пића: виски,
виљамовка, горки лист..; набавка вина, пива, сокова..;
набавка газиране и негазиране воде и сокова..; кафе,
чаја..;
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Правни основ за упућивање Одлука о буџету Општине Рума за 2017.год.
Позива:
Финансијски план Општинске управе Општине Рума за
2017.год.
План набавки Општинске управе Општине Рума за
2017.год. бр. 404-6/2017-IV
План набавки -Измене и допуне за 2017.год.бр.404-95/17IV
Сагласност 404-98-2-1/17-IV од 03.08.2017.год.
Одлука о покретању поступка 404-98-3/17-IV од
03.08.2017.год
Број партија уколико је предмет Набавка није обликована по партијама
набавке обликује по партијама

3. ОСТАЛИ ПОДАЦИ
Критеријум и елементи критеријума за
доделу Уговора у свим партијама
Елементи
критеријума,
односно
начина на основу којих ће наручилац
извршити доделу Уговора у ситуацији
када постоје две или више понуда са
једнаким бројем пондера или истом
понуђеном ценом

Начин
преузимања
документације:
Интернет адреса где је
документација доступна:

НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

Уколико две или више понуда имaју исту најнижу
понуђену цену, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио дужи рок
важења понуде.
Уколико ни након примене горе наведеног
резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће
уговор доделити понуђачу који буде извучен
путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити
све понуђаче који су поднели понуде о датуму
када ће се одржати извлачење путем жреба.
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које
имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок
испоруке и исти гарантни рок. Извлачење путем
жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству
понуђача, и то тако што ће називе понуђача
исписати на одвојеним папирима, који су исте
величине и боје, те ће све те папире ставити у
провидну кутију одакле ће извући само један
папир. Понуђачу чији назив буде на извученом
папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који
не присуствују овом поступку, наручилац ће
доставити записник извлачења путем жреба.

конкурсне Канцеларија за ЈН: Општинска управа Општине
Рума, Главна 107, Рума, канцеларија бр.12
конкурсна ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: portal.ujn.gov.rs
ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА: www.ruma.rs
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Начин подношења Понуде и рок за Понуде се подносе путем поште или лично на
подношење Понуде:
адресу: Писарница Општинске управе општине
Рума, Орловићева 5, 22400 Рума са назнаком „ЗА
КОМИСИЈУ
ЗА
ЈН-НЕ
ОТВАРАТИ“
(НАБАВКА број 404-98/17-IV)
РОК
ЗА
ПОДНОШЕЊЕ
ПОНУДА:
17.08.2017.година. До 11 часова ( Уколико рок
истиче на дан који је нерадан, као последњи дан
наведеног рока ће се сматрати први наредни радни
дан до 11 часова)
Место, време и начин отварања Понуда:

Место отварања: Рума, Главна бр.107 ,канц.12
Датум отварања: 17.08.2017.г.
Време отварања: 12 часова
Отварање Понуда је јавно. Отварању понуда могу
присуствовати сва заинтересована лица.

Услови
под којима представници Представници
Понуђача
морају
имати
Понуђача могу учествовати у поступку ОВЛАШЋЕЊЕ за учествовање у поступку
отварања Понуда:
отварања Понуда.У поступку отварања Понуда
могу активно учествовати само овлашћени
представници Понуђача. Овлашћење предају
Комисији за јавну набавку пре отварања Понуда.
Рок за доношење Одлуке о додели Одлука о додели Уговора биће донета у року од 10
Уговора
дана од дана отварања Понуда.
Наведену Одлуку Наручилац ће објавити на
Потралу јавних набавки portal.ujn.gov.rs и на
интернет страници www.ruma.rs у року од 3 дана
њеног доношења.
Контакт (особа, време, телефон бр, е- Понуђач може, у писменом облику, тражити од
маил адреса...):
Наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде.Адреса: ОУ
Општине Рума, Главна 107, 22400 Рума,
Канцеларија за ЈН бр.12;
Контакт
особа:Злата
Јанковић,
Кристина
Немаровић
е-маил: jnbruma@ruma.rs, kristina@ruma.rs
Пријем електронске поште врши се радним
данима (понедељак-петак) у радно време
Наручиоца од 07:00-15:00 часова.
Остале информације:

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не мање од 30 дана од
дана отварања.
НAЧИН И РОК ПЛАЋАЊА: у року од 45 дана
од дана пријема фактуре за сваку сукцесивно
испоручену количину добара.
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НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ: сукцесивно у
складу са исказаним реалним потребама
Наручиоца,у року од једног дана од дана пријема
писменог или усменог захтева Наручиоца.
МЕСТО ИСПОРУКЕ: Паритет Ф-цо Наручилац
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