ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: Културни центар Инђија
Адреса наручиоца: Војводе Степе 40а, ПИБ: 104781295, МБ: 08867364
Интернет страница наручиоца: www. kcindjija.com
Врста наручиоца: Установа
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: Услуга обезбеђивања
лица за обављање угоститељских и техничких послова: послуживања пића и напитака,
билетара, техничке реализације и чишћења за потребе Културног центра Инђија,
79600000 - Услуге запошљавања.
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна: Конкурсна документација може се преузети на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www. kcindjija.com.
Право учешћа у поступку јавне набавке: имају сва правна и физичка лица која
испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
који су ближе одређени конкурсном документацијом.
Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе изјаву о испуњености услова за учешће у
складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне
документације.
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са
подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где
се могу благовремено добити исправни подаци о: Подаци о пореским обавезама се
могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде РС, Саве
Машковића 3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине, Руже Јовановић 27 а, Београд, www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике,
развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, www.merzs.gov.rs.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике, www.mrzsp.gov.rs.
Начин подношења понуде и рок: Понуде се подносе непосредно (лично) или путем
поште, на адресу наручиоца: Културни центар Инђија, Војводе Степе 40а, с тим да ће
понуђач на коверти назначити следеће: “НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку
Услуга обезбеђивања лица за обављање угоститељских и техничких послова:
послуживања пића и напитака, белетара, техничке реализације и чишћења за потребе
Културног центра Инђија, ЈНМВ број 2/2015“.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини коверте
наводи: назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број
телефона особе за контакт.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца
најкасније до 13:30 часова 29.04.2015. године. Наручилац ће, по пријему одређене
понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов захтев, издати
потврду о пријему (са датумом и временом пријема).
Место, време и начин отварања понуда: јавно отварање понуда обавиће се
комисијски, на дан истека рока за подношење понуда 29.04.2015. године са
почетком у 14:00 часова, у присуству понуђача, на адреси наручиоца: Културни центар
Инђија, Војводе Степе 40а.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда
подносе Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног
отварања понуда. Директор, као овлашћени представник понуђача, Комисији за јавну
набавку даје на увид личну карту и копију извода из Агенције за привредне регистре.
Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 3
(три) дана од дана отварања понуда.
Особа за контакт: Надица Пеовић Јанковић; телефон 022/510-915 радним данима од 0715 часова , e-mail: nadicakci@hotmail.com. Заинтересовано лице може, у писаном облику,
тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.

