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На основу члана 60. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке 17/2017 бр.
01-249/17 од 27.11.2017. године
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ
КУЛТУРНО СПОРТСКИ ЦЕНТАР КОСТОЛАЦ
Матични број: 17828495
ПИБ: 107742680
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
јавна набавка бр. 17/2017
1. Предмет набавке: набавка услуга – ИЗВОЂЕЊЕ СТЕНДАП ПРЕДСТАВЕ „СВЕ
ШТО СТЕ ХТЕЛИ ДА ЗНАТЕ О ЏОНИЈУ, А НИСТЕ СМЕЛИ НИКАД ДА ГА ПИТАТЕ“

Шифра из општег речника набавки: 92310000 – услуге уметничког и литерарног
стваралаштва и услуге приказивања
2. Јавна набавка се спроводи у циљу закључења уговора о извођењу стендап
представе „Све што сте хтели да знате о Џонију, а нисте смели никад да га
питате“ аутора Николе Ђуричка на сцени у Костолцу.
3. Услови за учешће у поступку: право учешћа у поступку има понуђач који
испуњава обавезне услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама, као и додатне
услове наручиоца утврђене чланом 76. Закона о јавним набавкама, а садржаним
у конкурсној документацији. Испуњеност захтеваних услова понуђач доказује на
начин предвиђен чланом 77. Закона о јавним набавкама и конкурсном
документацијом.
4. Критеријум за избор најповољније понуде: најнижа понуђена цена.
5. Време и место увида у конкурсну документацију: заинтересована лица могу
извршити увид и преузимање конкурсне документације сваког радног дана у
времену од 08:00 – 14:00 сати, почев од дана и објављивања позива на Порталу
јавних набавки до истека рока за пријем понуда у просторијама Културно
спортског центра Костолац у ул. Боже Димитријевића 13, 12208 Костолац.
Заинтересованим лицима ће конкурсна документација бити достављена
електронском поштом, а у случају захтева и редовном поштом, у року од два
дана од дана пријема захтева заинтересованог лица и достављања свих
података потребних за доставу конкурсне документације. Захтев се може
упутити електронском поштом на e-mail адресу: tenderi@czkkostolac.rs или на fax
012-241-830.
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6. Време и место подношења понуде: Понуде се подносе непосредно или путем
поште у затвореној коверти на адресу: Културно спортски центар Костолац, Боже
Димитријевића бр. 13, 12208 Костолац, са назнаком: понуда за јавну набавку
бр. 17/2017 - комисијски отворити. Понуда се доставља најкасније до
06.12.2017. године, до 13:00 сати. Благовременим ће се сматрати све понуде
примљене од стране наручиоца у наведеном року.
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду. Понуђач подноси измену, допуну или опозив понуде, на начин који је
одређен за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком „измена/
допуна/опозив понуде за ЈН 17/2017 – комисијски отворити“
7. Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда биће обављено
дана 06.12.2017. године у 13:30 сати, на адреси из тачке 6. и може му
присуствовати свако заинтересовано лице. Овлашћени представници понуђача
који желе да учествују у поступку јавног отварања понуда, дужни су да пре
почетка отварања понуда поднесу Комисији одговарајуће пуномоћје.
8. Рок за доношење одлуке о додели уговора - 5 дана од дана отварања
понуда.
9. Особа за контакт по овом позиву је Бранко Радошевић, тел. 012/241-721, e-mail:
bradosevic@kostolac.org.rs

