ГРАД НОВИ САД
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА
Трг слободе број 3, Нови Сад
Број: ЈНМВ 13/18-735
Шифра: ЈНМВ 13/18
Дана: 01.10.2018. године
Нови Сад

На основу члaна 60. став 1. тачка 2, а у вези са чланом 57. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА
21000 Нови Сад, улица Трг слободе број 3
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
шифра: ЈНВМ 13/18
Наручилац: Туристичка организација Града Новог Сада
Адреса: Трг слободе број 3, Нови Сад
Интернет страница: www.novisad.travel
Врста наручиоца: Jaвна служба
Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке
мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Предмет јавне набавке: Добра – Набавка књига и других публикација, обликован у две партије, и
то Партија 1. ,,Набавка минимонографије "Водич Нови Сад" (издавач студио Бечкерек, Нови
Сад)“ и Партија 2. ,,Набавка књиге "Од куће до куће 2" (идавач Студио Бечкерек Нови Сад)“,
шифра: ЈНМВ 13/18.
Назив и ознака из општег речника набавке: 22120000 – Публикације.
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети са
Портала Управе за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs и интернет странице наручиоца:
www.novisad.travel
Начин подношења понуде и рок:
Понуду доставити на адресу: Туристичка организација Града Новог Сада, Трг слободе број 3,
21000 Нови Сад, спрат III, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Набавка књига и
других публикација, обликован у две партије, и то партија 1. ,,Набавка минимонографије "Водич
Нови Сад" (издавач студио Бечкерек, Нови Сад)“ и партија 2. ,,Набавка књиге "Од куће до куће 2"
(идавач Студио Бечкерек Нови Сад)“, шифра: ЈНМВ 13/18 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.10.2018. године до 10.00 часова.
Јавно отварање понуда ће се спровести истог дана у 11.00 часова.
Учешће у поступку: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача, уз неки лични документ (лична карта, путна исправа или возачка дозвола)
који морају дати на увид Комисији како би доказали свој идентитет. Законским заступницима
понуђача није неопходно посебно овлашћење за учешће у поступку, а представници понуђача који
учествују у поступку јавног отварања понуда, а нису законски заступници понуђача обавезни су
да, поред личног документа, поднесу овлашћење за учешће у поступку, које мора да буде

потписано од стране овлашћеног лица понуђача и оверено печатом. Уколико је овлашћење
потписало лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је
доставити и овлашћење за потписивање за то лице, потписано од стране лица које је уписано у
регистар као лице овлашћено за заступање.
Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од десет дана од дана
отварања понуда.
Лице за контакт: Светлана Топо, e-mail: javnenabavke@novisad.travel

