Културни центар Брана Црнчевић
Број:0185/20
Датум: 28.02.2020.
Број ЈНОП: 02/2020
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15)
и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке број 0182/20 од 27.02.2020.
године упућујемо Вам

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ:ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Набавка дигиталног пројектора и остале филмске опреме за дигитализацију
биоскопа.
Позивамо Вас да поднесте ПОНУДУ за ОП ЈН по конкурсној документацији коју Вам
достављамо у прилогу.
Наручилац: Назив:Установа Културни центар “Брана Црнчевић“ из Руме,
Адреса: улица Вељка Дугошевића 102,
Интернет страница наручиоца:/www.kcruma.co.rs/
Врста наручиоца: Установа
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Предмет јавне набавке: ДОБРА
Опис предмета јавне набавке: Набавка дигиталног пројектора и остале филмске
опреме за дигитализацију биоскопа.
Назив и ознака из општег речника набавки: - 32321100 Филмска опрема
Критеријум за доделу уговора:
1.Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се
додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“.
2. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом
понуђеном ценом: Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену,
као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок
испоруке. У случају истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде
извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок
испоруке и исти гарантни рок. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у

присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију
одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће
бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће
доставити записник извлачења путем жреба.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна: Конкурсна документација као и евентуалне
учињене измене и/или допуне, као и додатна појашњења конкурсне документације се
могу преузети у електронском облику са Портала јавних набавки и интернет странице
Наручиоца /www.kcruma.co.rs/, односно биће достављена електронском поштом по
пријему захтева понуђача за достављање исте.
Заинтересованим лицима која упуте захтев за достављање конкурсне документације на
mail: kulturnicentarruma@gmail.com иста ће бити достављена електронском поштом.
Начин подношења понуде и рок: Понуда се подноси у затвореној коверти, на коју
понуђач уписује назив, адресу, телефон и контакт особу подносиоца понуде –
понуђача, назив и адресу примаоца понуде са назнаком : «ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈН – НЕ
ОТВАРАТИ»(јавна набавка број: ЈНОП 02/2020 Набавка дигиталног пројектора и остале
филмске опреме за дигитализацију биоскопа. Заинтересовани понуђачи су обавезни да

своје понуде доставе лично или путем поште најкасније до 30.03.2020. године до 09,00
часова. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу: Културни
центар „Брана Црнчевић“ Рума, улица Вељка Дугошевића 102, 22400 Рума, до
наведеног рока, укључујући и понуде послате поштом.
Место , време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити истог
дана, по истеку рока за подношење понуда, 30.03.2020. године у 10,00 часова, у
Установи Културни центар Брана Црнчевић у Руми, улица Вељка Дугошевића 102.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда дужни су
да поднесу овлашћење и исто је пожељно предати Комисији непосредно пре отварања
понуда.
Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора, односно о обустави поступка
предметне јавне набавке, наручилац ће донети у року од 25 (двадесетпет) дана од дана
отварања понуда.
Лица за контакт: Ђорђе Мудренић, Установа Културни центар „Брана Црнчевић“
Рума, e-mail: kulturnicentarruma@gmail.com.
Комисија је
образована
решењем број 0183/20
______________
______________
______________

