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ДАТУМ / DATE: 15.01.2015. 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“, бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне
набавке мале вредности ред. бр. ЈНМВ 1/2015, број 114-404-11/2015-01 од 15.01.2015.
године, а према потребама Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој,
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој
Булевар Михајла Пупина бр. 16
21 000 Нови Сад
Објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ
ОГЛАШАВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА У 2015. ГОДИНИ, А ПРЕМА ПОТРЕБАМА ПОКРАЈИНСКОГ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
ЈНMB бр. 01/2015
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, Булевар Михајла Пупина бр. 16,
21000 Нови Сад,
Интернет страница Наручиоца apv-nauka.ns.ac.rs линк ЈАВНЕ НАБАВКЕ.
2. Врста наручиоца
Орган државне управе.
3. Врста поступка јавне набавке
Поступак јавне набавке мале вредности.
4. Предмет јавне набавке мале вредности
Предмет јавне набавке мале вредности је услуга оглашавања јавних конкурса у 2015. години,
а према потребама Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој.
Назив и ознака из Општег речника набавки: Услуге оглашавања – 79341000.
5. Предмет јавне набавке нису радови.
6. Број партија уколико се предмет обликује у више партија
Предмет јавне набавке се не обликује у партије.
7. Посебна 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.
8. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора за предметну јавну набавку мале вредности је економски
најповољнија понуда.
9. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где јe конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација за предметну набавку може се преузети са Портала јавних набавки
http://portal.ujn.gov.rs/ и на интернет адреси Наручиоца apv-nauka.ns.ac.rs линк ЈАВНЕ
НАБАВКЕ.
10. Начин подношења понуда и рок
Понуда се сачињава у писаном облику, у једном примерку, подноси се непосредно на
писарницу покрајинских органа или путем поште, на обрасцу из конкурсне документације и
мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена - откуцана или написана необрисивим
мастилом и оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача (лице
овлашћено за заступање). Уколико Понуду потписује лице које није уписано у регистар као
лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Понуђач је у обавези да у понуди наведе све тражене податке на Обрасцу понуде, да исту
потпише и овери.
Конкурсна документација коју понуђач доставља заједно са понудом мора бити комплетна –
са свим нумерисаним странама, укључујући и странице образаца које понуђач не попуњава.
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.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, број телефона и име
особе за контакт.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу, број телефона и име особе за контакт код свих
учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, Булевар
Михајла Пупина број 16, 21000 Нови Сад, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге
оглашавања јавних конкурса, ЈНМВ бр. 1/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23. 01. 2015. године, до 12
часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом и као такве неће бити разматране и неотворене ће се вратити понуђачу.

11. Место, време и начин отварања понуда
Отварање понуда обавиће се у просторијама Покрајинског секретаријата за науку и
технолошки развој у Новом Саду, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 16, II спрат, канцеларија
бр. 27/а, дана 23. 01.2015. године, у 12,30 часова. Отварање понуда је јавно.
12. Услови под којима представници понуђача могу учествовати v поступку отварања понуда
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз прилагање
писменог овлашћења за лице које ће присутвовати отварању понуда, a које се предаје
Комисији пре отварања понуда. Уколико представник понуђача нема писмено овлашћење за
учешће у поступку, исти ће имати статус опште јавности.
13. Рок за доношење одлуке
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 5 (пет) дана од дана отварања понуда.
Наручилац задржава право да:
- додели уговор једном од понуђача зависно од повољности понуде, и
- обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из
објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања
поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је
престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току
исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.
14. Лице за контакт:
Др Јожеф Кабок, тел. 021/487–4515.

