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ЈАВНИ ПОЗИВ                                               ЈНМВ 1-1 / 2015 

 
 

 

Удружеое ФОРЦА Ппжега 

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНВМ 1-1/2015 

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ЈАВНА НАБАВКА – куппвина пзвучеоа за Омладински 

центар у Ппжеги 

Објављенп на Ппрталу јавних набавки: 
www.portal.ujn.gov.rs 

и интернет страни: www.forca.rs 
14.јануар 2015. 

Крајои рпк за ппднпшеое ппнуда 
 

22.јануар 2015. у 12 часпва 
 

Јавнп птвараое ппнуда 
 

22.јануар 2015 у 12:30  часпва 
 

 

 

1. ППШТИ ППДАЦИ П НАРУЧИПЦУ                  ЈНМВ 1-1 / 2015 

Назив наручипца:  Фпрум цивилне акције ФОРЦА, Ппжега  

Текући рачун: 355-1102509-10 

ПИБ: 101005707 

Матични брпј: 17280414 

Адреса:  Карађпрђева 3, Ппжега 31210  

Интернет страница: www.forca.rs  

Шифра делатнпсти: 91330 

 

2. ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ                ЈНМВ 1-1 / 2015 

На пснпву чл. 39. и 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем 

тексту: Закпн), чл. 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у 

ппступцима јавних набавки и начину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Сл. гласник РС” бр. 

29/2013), Пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке са делпвпдним брпјем ЈНМВ 1-1/2015 пд 

20.10.2014. гпдине и Решеоа п пбразпваоу кпмисије за јавну набавку са делпвпдним брпјем 

ЈНМВ  1-1/2015 .гпдине, припремљена је КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале 

вреднпсти – куппвина пзвучеоа за Омладински центар у Ппжеги 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
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Наручилац спрпвпди ппступак јавне набавке мале вреднпсти пп партијама, за набавку радпва – 

куппвина пзвучеоа за Омладински центар у Ппжеги 

На пву набавку ће се примеоивати:  

¶ Закпн п јавним набавкама („СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР. 124/12);  

¶ Закпн п ппштем управнпм ппступку у делу кпји није регулисан закпнпм п јавним 
набавкама (СЛ. ЛИСТ СРЈ", БР. 33 OД 11. ЈУЛА 1997, 31/01, СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР. 30 ПД 7. 
МАЈА 2010);  

¶ Закпн п пблигаципним пднпсима накпн закључеоа угпвпра п јавнпј набавци ("СЛ. ЛИСТ 
СФРЈ", БР. 29/78, 39/85, 57/89 И "СЛ. ЛИСТ СРЈ" 31/93);  

¶ Технички прпписи везанп за дпбра кпја су предмет јавне набавке  

¶ пстали прпписи и ппдзакпнкси акти кпји ближе регулишу предмет јавне набавке или 
услпве предвиђене у кпнкурснпј дпкументацији.  

 

Ппступак јавне набавке се спрпвпди са циљем закључиваоа угпвпра п јавнпј набавци.  

Кпнтакт лице за пружаое свих инфпрмација у вези са ппступкпм jавне набавке, а у складу са 
Закпнпм: Гпран Ђукић, факс 031/3825-191, е-маил:  goran@forca.rs 

Раднп време наручипца је ппнедељак – петак, пд 9 дп 16 часпва. Захтеви упућени факспм или 
електрпнскпм ппштпм ван раднпг времена биће примљени првпг нареднпг раднпг дана.  

 

3. ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ           ЈНМВ 1-1 / 2015 

Предмет јавне набавке су - куппвина пзвучеоа за Омладински центар у Ппжеги 

1. брпј јавне набавке ЈНМВ 1-1/2015 . Ппступак јавне набавке је ппкренут Пдлукпм п 
ппкретаоу ппступка јавне набавке брпј ЈНМВ 1-1/2015  Предмет јавне набавке је 
детаљнп пписан у делу 7. Техничке спецификације. 
 

2. Назив и пзнака из Ппштег речника набавки (ПРН):  
 

32300000 – Телевизијски и радип пријемници и уређаји за снимаое или репрпдукцију 

звука или слике 

3. Јавна набавка је пбликпвана у једнпј партији, и тп: 

Ред. бр. Назив партије Ознака из ОРН 

Партија 1. Пзвучеое – кутије, бас бинпви,миксета, 
бински мпнитпри,микрпфпни, микрпфпни 
за бубао, нпсачи микрпфпна, каблпви 

32300000 

 

Ппнуђенa дпбра  мпрају у целини пдгпварати захтевима из кпнкурсне дпкументације. 
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4. ПРАВП НА УЧЕШЋЕ                                                   ЈНМВ 1-1 / 2015 

Правп на учешће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђач кпји испуоава пбавезне 
услпве за учешће у ппступку јавне набавке дефинисане чл. 75. и чл. 76. Закпна п јавним 
набавкама  и тп: 

Ред.  

брпј  

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН  

1  да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар  

2  да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривичних дела кап члан 
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривична дела прптив привреде, 
кривична дела прптив живптне средине, кривичнп делп примаоа или даваоа мита, 
кривичнп делп преваре  

3  да му није изречена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време 
пбјављиваоа пднпснп слаоа ппзива за ппднпшеое ппнуда  

4  да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са 
прпписима Републике Србије или стране државе када има седиште на оенпј 
теритприји  

5  да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет 
јавне набавке, акп је таква дпзвпла предвиђена ппсебним прпписпм  

6 ппнуђач је дужан да при састављаоу ппнуде изричитп наведе да је ппштпвап пбавезе 
кпје прпизлазе из важећих прпписа п заштити на раду, заппшљаваоу и услпвима рада, 
заштити живптне средине, кап и да гарантује да је ималац права интелектуалне 
свпјине ό;͡Φ трΦ ͫͭΦ нΦ ˭͊ͦͤ͊͟ύΦ 
 

7 Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, у складу са чланпм 80. Закпна, 
ппдизвпђач мпра да испуоава пбавезне услпве из члана 75. став 1. тач. 1) дп 4) Закпна 
и услпв из члана 75. став 1. тачка 5) Закпна, за деп набавке кпји ће ппнуђач извршити 
прекп ппдизвпђача. 

8 Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, сваки ппнуђач из групе ппнуђача, мпра да 
испуни пбавезне услпве из члана 75. став 1. тач. 1) дп 4) Закпна, а дпдатне услпве 
испуоавају заједнп.  
Услпв из члана 75. став 1. тач. 5) Закпна, дужан је да испуни ппнуђач из групе ппнуђача 
кпјем је ппверенп извршеое дела набавке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпг услпва 

 

Ред.  
брпј  

ДОДАТНИ УСЛОВИ  
 

1  да је ппнуђач извршип пбилазак лпкације на кпјпј је пптребнп извести радпве, штп 
дпказује пптписанпм изјавпм Прилпг П/3 
 

2  да није бип у блпкади дужпј пд 7 дана у ппследоих 6 месеци  
 

3 да има најмаое једнпг заппсленпг радника  
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5. ПРИПРЕМАОЕ ППНУДЕ                                               ЈНМВ 1-1 / 2015 

 
Ппнуде се припремају и ппднпсе у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм и ппзивпм. 

 

6. ППДНПШЕОЕ ППНУДА                                               ЈНМВ 1-1 / 2015 

Ппнуде се дпстављају неппсреднп или путем ппште у затвпренпј кпверти или кутији, затвпренпј 
на начин пписан у делу нΦмΦ ˿͊;͙͍͔ͥ͊͊ͥ ͙ ͍͔ͨ͊ͦ͊ͥ͟ ͔ͨͦͤͯ͒. 
 
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђача.  
У случају да ппнуду ппднпси група ппнуђача, на кпверти је пптребнп назначити да се ради п 
групи ппнуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкпј ппнуди. 
 
Ппнуду дпставити на адресу: ФПРЦА Ппжега ( Културни центар Ппжега), Коаза Милпша 8, 

31210 Ппжега, са назнакпм: ,,Ппнуда за јавну набавку мале вреднпсти- куппвина пзвучеоа за 

Омладински центар у Ппжеги  ЈНМВ брпј 1-1/2015, НЕ ОТВАРАТИ”. 

 
Ппнуде се сматрају благпвременим укпликп су примљене пд стране наручипца дп 
20.12.2015. гпдине,  дп 12.00 часпва.     
 
Ппнуде примљене накпн пвпг рпка сматраће се неблагпвременим и неће се птварати у 
ппступку птвараоа ппнуда, већ ће нептвпрене бити враћене ппнуђачу са назнакпм 
„неблагпвременп”.  

 

7. OТВАРАОЕ ППНУДА                                                     ЈНМВ 1-1 / 2015 

Јавнп птвараое ппнуда ће се пбавити  22.1.2015  гпдине у 12.30 часпва у прпстпријама 
наручипца на адреси: ФПРЦА Ппжега (Културни центар Ппжега), Коаза Милпша 8, 31210 
Ппжега. 
 
Птвараое ппнуда ће се вршити уз присуствп пвлашћених представника ппнуђача. Представник 
ппнуђача, пре ппчетка јавнпг птвараоа ппнуда, предаје Кпмисији за јавну набавку писанп 
пвлашћеое за учешће у ппступку јавнпг птвараоа ппнуда.  
 

 

6. ПКВИРНИ РПК ЗА ДПНПШЕОЕ ПДЛУКЕ                  ЈНМВ 1-1 / 2015 

Пдлука п дпдели угпвпра биће дпнета у рпку пд 7 дана, пд дана јавнпг птвараоа ппнуда. 

 

 

 

 


