На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, бр.14/15 и
бр.68/2015),
Јавна установа “Туристичка организација Чачка” објављује

Позив за подношење понуда
у поступку јавне набавке мале вредности 1/18
ШТАМПАЊЕ ПРОПАГАНДНОГ МАТЕРИЈАЛА
Назив наручиоца: Јавна установа “Туристичка организација Чачка”
Адреса наручиоца: Градско шеталиште бб, 32 000 Чачак
Интернет страница наручиоца: www.turizamcacak.org.rs
Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: Услуга
Ознака из општег речника набавке: 79823000
Процењена вредност јавне набавке: 883.334,00 без ПДВ-а
Партије: Предмет набавке није обликован по партијама
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсну документацију понуђачи
могу преузети на један од начина :
-лично у просторијама наручиоца Јавна установа “Туристичка организација Чачка”,
Градско шеталиште бб, 32 000 Чачак, сваким радним даном од 07-15 часова
-са интернет странице наручиоца www.turizamcacak.org.rs
-са Портала за јавне набавке
Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:
-Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија
-Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине
и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.
-Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за
рада, запошљавања, борачка и социјална питања.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде са припадајућом
документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца –
Јавна установа „Туристичка организација Чачка“, ул. Градско шеталиште бб, 32 000 Чачак са
обавезном назнаком на лицу коверте: „Понуда за јавну набавку услуга-Штампање

пропагандног материјала– ЈНМВ 1 /18 – Не отварати“, поштом или лично на адресу
наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса
понуђача, као и е-mail адресу. Рок за подношење понуда је 16.04.2018. године до 12.00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у
просторијама Јавне установе „Туристичка организација Чачка“, ул. Градско шеталиште бб, 32
000 Чачак. Понуде ће се отварати 16.04.2018. године са почетком у 12.30 часова.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача
морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре
отварања понуда.
Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у
року до 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.
Контакт: правна служба, тел: 032/343721, toc@ptt.rs

