
 

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  404-96-2/16-IV од 

20.05.2015. године упућујемо Вам

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

прилогу.

Наручилац ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

Адреса Главна 107

Телефон број 022/433-912, лок.125

Интернет страница www.ruma.rs

Набавка број 404-96/16-IV

Позив број 404-96-4/16-IV

Датум 31.05.2016.год.

Набавка се спроводи због закључења Уговора

Врста предмета набавке: УСЛУГЕ

Назив  и  ознака  предмета 

набавке  из  Општег  речника 

набавке:

УСЛУГЕ  ПРАЋЕЊА  КВАЛИТЕТА  ВАЗДУХА,  НИВОА 

БУКЕ  У  КОМУНАЛНОЈ  СРЕДИНИ,  МЕРЕЊЕ  БУКЕ, 

АНАЛИЗЕ  ВОДЕ  ЈЕЗЕРА  БОРКОВАЦ  И  ИЗВОРСКЕ 

ВОДЕ У ВОГЊУ

ПАРТИЈА 1-ОРН: 90731000

ПАРТИЈА 2-ОРН:90730000

ПОЗОВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ: ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ





путем жреба.

Начин преузимања конкурсне 

документације:

Интернет адреса где је конкурсна 

документација доступна:

Канцеларија за ЈН: Општинска управа Општине Рума, 

Орловићева 5, Рума, канцеларија бр.8

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ:   portal.ujn.gov.rs

ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА: www.ruma.rs

Начин подношења Понуде и рок 

за

подношење Понуде:

Понуде се подносе путем поште или лично на адресу: 

Писарница Општинске управе општине  Рума, Орловићева 

5, 22400 Рума са назнаком „ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈН-НЕ 

ОТВАРАТИ“ (НАБАВКА број 404-96/16-IV)

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 08.06.2016.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 10 часова)

Место, време и начин отварања 

Понуда:

Место отварања: Рума, Орловићева бр.5,канц.8

Датум отварања: 08.06.2016.г.

Време отварања: 11 часова и 30 минута

Отварање Понуда је јавно. Отварању понуда могу 

присуствовати сва заинтересована лица.

Услови под којима представници 

Понуђача могу учествовати у 

поступку отварања Понуда:

Представници Понуђача морају  имати  ОВЛАШЋЕЊЕ за 

учествовање у поступку 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 

Уговора

Одлука о додели Уговора биће донета у року од 10 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-маил адреса...):

Понуђач може, у писменом облику, тражити од Наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде.

Адреса: ОУ Општине Рума, Орловићева 5, 22400 Рума, 

Канцеларија за ЈН бр.8;

Контакт особа:Злата Јанковић

е-маил: jnbruma@ruma.rs 
Пријем  електронске  поште  врши  се  радним  данима 

(понедељак-петак) у  радно време Наручиоца од  07:00-15:00 

часова.

Остале информације: Начин и рок плаћања: у року до 45 дана од дана пријема 

фактуре и Извештаја за извршену услугу за све три партије. 

Вршење  услуге  и  рок  за  достављање  извештаја  за 

Партију  1:  мерење  концентрације  сумпордиоксида, 

азотдиоксида и чађи  ће се вршити на уговореном мерном 

месту у периоду од 12 месеци , једном месечно (24 часовно 

узорковање) , односно у периоду од 12 месеци на месечном 

ПОЗОВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА



нивоу  за  испитивање  концентрације  таложних  материја. 

Извештаје о  извршеним мерењима је потребно доставити 

Општинској управи Општине Рума, Орловићева 5, Рума у 

року од 15 дана од дана извршеног мерења, у штампаној (2 

примерка)  и  електронској  (2  CD  -  МS  WORD)  форми  и 

Агенцији  за  заштиту  животне  средине,  Београд,  Руже 

Јовановића 27а, 11160 Београд  у штампаној (1 примерак) и 

електронској (1 CD - МS WORD) форми.

Вршење  услуге  и  рок  за  достављање  извештаја  за 

Партију  2:мерење  ће  се  вршити  на  уговореним  мерним 

местима   3  (  три  )  пута  годишње  са  апаратом  који  је 

власништво Извршиоца уз  обавезу достављања Извештаја 

по  извршеном мерењу.  Извештај  о  извршеном мерењу је 

потребно  доставити  Општинској  управи  Општине  Рума, 

Орловићева 5, Рума у року од 15 дана од дана извршеног 

мерења и то у штампаној (2 примерка) и електронској (2 CD 

- МS WORD) форми.

Вршење  услуге  и  рок  за  достављање  извештаја  за 

Партију  3:анализа  воде  на  језеру  Борковац  се  врши  у 

летњој сезони- од дана закључења уговора до 01. септембра 

2016.год.(12 испитивања).Након сваке анализе потребно је 

израдити  Извештај  о  извршеним  испитивањима  са 

мишљењем  о  стању  купалишта  који  ће  доставити 

наручиоцу  у  року  од  10  дана  након  узорковања  и  то  у 

писаној  (2 примерака) и електронској  (2 CD - МS WORD) 

форми а све у складу са важећом законском регулативом. У 

року  од  45  дана  од  дана  последњег  мерења  у  сезони 

потребно  је  доставити  завршни  Извештај  за  све  анализе 

извршене у  2016.години.  Анализа  изворске воде у Вогњу 

врши се 2 (два) пута годишње и након сваке анализе воде 

потребно  је  доставити  Извештај  о  испитивањима  са 

мишљењем о стању изворске воде у року од 10 дана од дана 

узорковања   и  то  у  писаној  писаној  (2 примерака)  и 

електронској (2 CD - МS WORD)  форми а све у складу са 

важећом законском регулативом.

Рок важења Понуде: не мање од 30 дана од дана отварања 

Понуде 

Рок важења Уговора: Рок важења Уговора је годину дана 

од  дана  потписивања  или  до  утрошка  предвиђених 

средстава  за предметну набавку  у зависности који догађај 

први наступи, с тим што обавезе које доспевају у наредној 

буџетској  години  биће  реализоване  највише  до  износа 

средстава  која  ће  им  за  ту  намену  бити  одобрена  у  тој 

буџетској години за све три партије.

ПОЗОВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


