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Број: 49-4
Датум: 22. новембар 2017. године
На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о
покретању поступка јавне набавке мале вредности број 49 од 22. новембра 2017. године
ПОЗОРИШНИ МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ
Нови Сад, Краља Александра 5/1
објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
набавка услуга – услуге штампања
ЈНМВ 2/2017

Назив наручиоца: Позоришни музеј Војводине
Адреса наручиоца: Нови Сад, Краља Александра 5/1
Интернет страница наручиоца: www.pmv.org.rs
Врста наручиоца: установа културе.
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: набавка услуга – услуге штампања
Назив и ознака из општег речника набавке: 79810000 – Услуге штампања
Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: јавна набавка је
обликована у 5 партија и то:
партија 1: АЛМАНАХ ПОЗОРИШТА ВОЈВОДИНЕ 2013/2014. БР. 48,
партија 2: Часопис НИТИ број 7,
партија 3: књига БЕГУНЦИ ИЗ БЕЗНАЂА, Мирослав Мики Радоњић,
партија 4: књига ПОЗОРИШТЕ КАО СУДБИНА – ИЛИ ПРИЧА О ПОЗОРИШНОЈ
ПОРОДИЦИ, Александар Милосављевић и Радослав Веснић мл.,
партија 5: каталог изложбе 85 година Позоришта младих.
Напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица: Ова јавна набавка није резервисана за установе,

организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну
рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за оцењивање
понуда за све партије је најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна: Конкурсна документација за предметну набaвку
може се преузети са Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/ и на интернет адреси
наручиоца www.pmv.org.rs
Начин подношења понуда:
Понуђач може за једну партију да поднесе само једну понуду. Понуђач може да поднесе
понуду за једну или више партија.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
Понуда се сачињава на српском језику а цена се изражава у динарима.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке, на сва за то предвиђена
места, у обрасцима који су саставни део конкурсне документације. Понуда се доставља у
писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне документације и мора бити
јасна и недвосмислена, читко попуњена - откуцана или написана необрисивим мастилом,
оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Понуда мора да садржи све
елементе који су тражени у конкурсној документацији и накнадно послатим додатним
информацијама и појашњењима или изменама и допунама конкурсне документације.
Поред обрасца понуде понуђач попуњава и остале обрасце и модел уговора који су
саставни део конкурсне документације. Сви обрасци у конкурсној документацији и
модел уговора морају бити попуњени, оверени и потписани од стране овлашћеног лица
понуђача. Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству.
Измена било ког обрасца није дозвољена и понуде са измењеним обрасцима ће бити
одбијене. Код сачињавања понуда, Понуђачи се морају придржавати упутстава и захтева
из позива за подношење понуда и конкурсне документације за предметну набавку.
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, обрасце попуњава, оверава и
потписује овлашћено лице понуђача - члана групе који ће бити носилац посла, односно
који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.
Ако понуђач учествује са подизвођачем, обрасце попуњава, оверава и потписује
овлашћено лице понуђача.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на
адресу Наручиоца:
Позоришни музеј Војводине
Краља Александра 5/1
21000 Нови Сад
Испод адресе Наручиоца (на лицу коверте) обавезно навести:
ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ
ЈНМВ 2/2017
Јавна набавка мале вредности
услуге штампања
партија број ______ (број партије на коју се понуда односи)
На полеђини коверте обавезно навести:

назив понуђача, адресу, име и презиме особе за контакт и контакт телефон.
У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој
понуди, број телефона као и име и презиме лица за контакт.
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са позивом и конкурсном
документацијом.
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са овим позивом и конкурсном
документацијом.
Рок за подношење понуда: 1. децембар 2017. године до 09,00 часова. Благовременим
ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца до 1. децембар 2017. године
до 09,00 часова. Неблаговремене понуде неће се разматрати, него ће се неотворене
вратити понуђачу.
Без обзира на начин подношења понуде, понуђач мора да обезбеди да понуда стигне у
седиште Наручиоца до 1. децембар 2017. године до 09,00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: јавно отварање понуда извршиће се дана 1.
децембра 2017. године са почетком у 10,00 часова у просторијама Позоришног музеја
Војводине, Нови Сад, Краља Александра 5/1.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Овлашћени представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају
Комисији за јавну набавку Наручиоца доставити писана овлашћења за учешће у поступку
јавног отварања понуда, са наведеним пуним називом и бројем јавне набавке, које мора
бити оверно печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача, уз приказ
идентификационог документа за лице које присуствује отварању.
Лицима која су уписана регистар Агенције за привредне регистре или други
одговарајући регистар као лица овлашћена за заступање понуђача није потребно посебно
овлашћење за присуство поступку јавног отварања понуда с тим да ова лица морају
поднети копију извода из регистра Агенције за привредне регистре Републике Србије за
привредне субјекте који имају седиште на територији Републике Србије као и
одговарајући идентификационог документ (лична карта, пасош).
Понуђачима који нису присуствовали јавном отварању понуда, Наручилац ће доставити
Записник о отварању понуда у року од 3 дана од дана отварања.
Рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлука о додели уговора биће донета у
року од 5 дана од дана отварања понуда. Одлука о додели уговора биће објављена на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од 3 дана од њеног
доношења.
Лице за контакт:
Тамара Буљугић, члан комисије за јавну набавку,
Бојан Јовановић, члан комисије за јавну набавку.
e-mail: info@pmv.org.rs

