Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
ГРАДСКА УПРАВА

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

СС/АБ

Број: 404-46/2011-IV
Дана: 18.04.2011.год.
Сомбор

На основу члана 26. и 28. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 116/08) и члана
6. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности („Сл. гласник РС“, бр. 50/09) и Одлуке о
покретању поступка јавне набавке мале вредности број 404-46/2011-IV од 18.04.2011. године,
објављује се
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- набавка добара - рачунарска опрема 1. Подаци о Наручиоцу:
Назив:
Овлашћено лице:
Порески идентификациони број:
Матични број:

Град Сомбор
Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор
Ирина Бурка Парчетић, Начелник Градске
управе Града Сомбора
100123258
08337152

2. Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности.
3. Предмет јавне набавке:
- набавка добара - рачунарска опрема
4. Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која
испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 44. Закона о
јавним набавкама, а која су за обављање делатности која је предмет јавне набавке, регистрована.
Испуњеност услова из члана 44. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује документима из
члана 45. Закона о јавним набавкама, који могу бити у неовереним фотокопијама, а све у складу са
конкурсном документацијом.
Изабрани понуђач ће у року који одреди наручилац, а не дужем од 3 дана од дана пријема
писменог позива наручиоца, доставити оригинал или оверене фотокопије доказа о испуњености
услова из члана 44. Закона о јавним набавкама.
5. Конкурсна документација може се преузети у згради Градске управе Града Сомбора,
соба бр. 226а, други спрат, сваког радног дана од 9 до 12 часова. Право на увид у конкурсну
документацију имају сви заинтересовани понуђачи у наведеном времену.
6. Обавештење о начину припремања понуда
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и
понуђачи морају да доставе доказе о испуњавању свих тражених услова за учешће у поступку
јавне набавке.
Понуда са варијантама није дозвољена.
Контакт особа за преузимање конкурсне документације је Славица Сузић, соба 226а,
телефон: 468-182.

7. Подношење понуде
Понуде морају бити достављене у писаном облику, у запечаћеној коверти, са назнаком:
"НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку 404-46/2011-IV". На полеђини коверте мора бити
назначен назив и адреса понуђача и број телефона за контакт. Понуђачи подносе понуде
препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца: Град Сомбор, Трг цара Уроша 1, соба
број 71, Сомбор.
Рок за достављање понуда истиче 13.05.2011. године у 11,00 часова. Неблаговременим ће
се сматрати понуде које стигну наручиоцу после истека рока за достављање понуда. Све
неблаговремене понуде комисија за јавне набавке ће по окончању поступка отварања понуда,
вратити понуђачима неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено.
8. Отварање понуда
Јавно отварање понуда извршиће Комисија дана 13.05.2011. године у 11,30 часова, у
просторијама Градске управе Града Сомбора, Трг цара Уроша 1, Сомбор, соба бр. 226а Отварању
понуда могу присуствовати представници понуђача, пре почетка поступка отварања понуда,
морају Комисији за јавну набавку поднети пуномоћје за учешће у поступку јавног отварања
понуда, са јасном назнаком да се овлашћење односи на предметну јавну набавку.
9. Обавештење о року у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлука о избору најповољније понуде, која ће бити образложена и која ће садржати
нарочито податке из члана 80. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће донети у року од 15 дана
од дана јавног отварања понуде.
О Одлуци о додели Уговора за предметну јавну набавку, биће обавештени сви понуђачи у
складу са Законом о јавним набавкама.
10. Критеријум за оцењивање понуда
Под најповољнијом понудом сматраће се понуда са најнижом понуђеном ценом.
11. Наручилац задржава право да одустане од избора понуде:
- ако установи да ни једна понуда не одговара захтевима из конкурсне документације;
- због недостатка финансијских средстава;
- због ненамерне грешке у тендерској документацији или због других ненамерних разлога.
12. Рок за закључивање уговора
Изабрани понуђач биће позван на потписивање уговора у року од 3 дана након истека
рокова предвиђених одредбама Закона о јавним набавкама (члан 82. и члан 107. Закона о јавним
набавкама).

Председник Комисије
Милан Радошевић

