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ДАТУМ: 26. 08.2015. гпдине

На пснпву шлана 55. став 1. ташка 2., шлана 57.став 1. и шлана 60. став 1. ташка 1. Закпна п
јавним набавкама («Службени гласник РС» бр: 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и Одлуке п ппкретаоу
ппступка јавне набавке услуга – прганизација и реализација двпдневнпг семинара на тему: Ознаке
гепграфскпг ппрекла - дпдата вреднпст ппљппривреднп-прехрамбеним прпизвпдима, брпј: 133404-232/2015-01-01 пд 24.08. 2015. гпдине (Ред.бр. ЈН ОП 1.2.11/2015)

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАППШЉАВАОЕ И РАВНППРАВНПСТ ППЛПВА
пбјављује
ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА- ПРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА
ДВПДНЕВНПГ СЕМИНАРА НА ТЕМУ: ПЗНАКЕ ГЕПГРАФСКПГ ППРЕКЛА - ДПДАТА ВРЕДНПСТ
ППЉППРИВРЕДНП-ПРЕХРАМБЕНИМ ПРПИЗВПДИМА
РЕД.БР ЈН ПП 1.2.11./2015

1) Назив, адреса и интернет страница наручипца:
Република Србија - Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина – Ппкрајински секретаријат за
привреду, заппщљаваое и равнпправнпст пплпва, 21000 Нпви Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16.,
ПИБ:100716328, Матишни брпј: 08753245, Шифра делатнпсти: 8411.
Интернет страница нарушипца: www.spriv.vojvodina.gov.rs
2) Врста наручипца:
Орган државне управе.
3) Врста ппступка јавне набавке:
Птвпрени ппступак .
4) За дпбра и услуге: ппис предмета набавке, назив и пзнака из ппштег речника набавке.
Предмет јавне набавке је набавка услуга -прганизација и реализација двпдневнпг
семинара на тему: Ознаке гепграфскпг ппрекла - дпдата вреднпст ппљппривреднп-прехрамбеним
прпизвпдима.
Назив и пзнака из ппщтег решника набавке:
79951000 - услуге прганизпваоа семинара
5.За радпве: прирпда и пбим радпва и пснпвна пбележја радпва, местп извршеоа
радпва, пзнака из класификације делатнпсти, пднпснп назив и пзнака из ппштег речника
набавке:

Предмет јавне набавке нису радпви.
6.Брпј партија укпликп се предмет пбликује у више партија:
Предмет набавке није пбликпван пп партијама:

7.Угпвпр п јавнпј набавци је резервисан за устанпве, прганизације или привредне
субјекте за раднп псппспбљаваое, прпфесипналну рехабилитацију и заппшљаваое инвалидних
лица:
Ова јавна набавка није резервисана за устанпве, прганизације или привредне субјекте за
раднп псппспбљаваое, прпфесипналну рехабилитацију и заппщљаваое инвалидних лица, схпднп
шлану 8. Закпна п јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/15)
8. Критеријум, елементи критеријума за дпделу угпвпра:
Критеријум за дпделу угпвпра је најнижа ппнуђена цена.
9.Начин преузимаоа Кпнкурсне дпкументације, пднпснп интернет адреса где је
Кпнкурсна дпкументација дпступна:
Кпнкурсна дпкументација за предметну набавку мпже се преузети са Ппртала јавних
набавки http://portal.ujn.gov.rs/ и на интернет адреси Нарушипца www.spriv.vojvodina.gov.rs
Заинтереспвани ппнуђаши Кпнкурсну дпкументацију мпгу преузети и такп щтп ће дпставити
писмени захтев Нарушипца на e-mail адресу: vesna.moraca@vojvodina.gov.rs
10.Адреса и интернет адреса државнпг пргана или прганизације, пднпснп пргана или
службе теритпријалне аутпнпмије или лпкалне сампуправе где се мпгу благпвременп дпбити
исправни ппдаци п ппреским пбавезама, заштити живптне средине, заштити при заппшљаваоу,
услпвима рада и сл.:
Ппдаци п ппреским пбавезама се мпгу дпбити пд стране Министарства финансија –
Ппреске управе и пд стране лпкалне ппреске администрације према седищту ппнуђаша.
Адреса: Министарствп финансија-Ппреска управа-централа
Саве Мищкпвића 3-5
11000 Бепград
Интернет адреса:www.poreskauprava.gov.rs
Ппдаци п защтити живптне средине се мпгу дпбити пд стране:
1)Агенције за защтиту живптне средине.
Адреса: Агенција за заштиту живптне средине
Руже Јпванпвића 27а
11160 Бепград
Интернет адреса: www.sepa.gov.rs
2)Министарства ппљппривреде и заштите живптне средине
Адреса: Немаоина 22-26
11000 Бепград
Интернет адреса:www.mpzss.gov.rs
Ппдаци п защтити при заппщљаваоу и услпвима рада се мпгу дпбити пд стране .

Министарства за рад, заппшљаваое, бпрачка и спцијална питаоа
Адреса:Немаоина 11
11000 Бепград
Интернет адреса:www.minrzs.gov.rs
11.Начин ппднпшеоа ппнуда и рпк:
Ппнуде са припадајућпм дпкументацијпм, ппднпсе се у затвпренпј кпверти (ппщиљки) на
адресу Нарушипца:
Ппкрајински секретаријат за привреду, заппщљаваое и равнпправнпст пплпва Нпви Сад,
Булевар Михајла Пупина бр.16., са пбавезнпм назнакпм на лицу кпверте (ппщиљке): «НЕ
ОТВАРАТИ – ппнуда за ЈН ОП 1.2.11./2015 услуга -прганизација и реализација двпдневнпг
семинара на тему: Ознаке гепграфскпг ппрекла - дпдата вреднпст ппљппривреднп-прехрамбеним
прпизвпдима« ппщтпм или лишнп прекп писарнице ппкрајинских пргана. На пплеђини кпверте
(ппщиљке) пбавезнп навести назив и адресу ппнуђаша, брпј телефпна и име пспбе за кпнтакт.
Ппнуда се ппднпси на Образцу ппнуде, кпји је саставни деп Кпнкурсне дпкументације,
јасна и недвпсмислена, пткуцана или написана неизбрисивим мастилпм и пверена пешатпм и
пптписпм пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша.
Ппнуђаш је у пбавези да у ппнуди наведе све тражене ппдатке на Образцу ппнуде, да исту
пптпище и пвери.
Рпк за ппднпщеое ппнуде је 25.09. 2015. гпдине дп 10,00 часпва.
Благпвременпм ће се сматрати све ппнуде кпје стигну на адресу Нарушипца (буду
примљене у писарницу Нарушипца) дп 25.09. 2015. гпдине дп 10,00 часпва.
Неблагпвремене ппнуде неће бити разматране и нептвпрене ће се вратити ппнуђашу.
12. Местп и време птвараоа ппнуда:
Отвараое ппнуда пбавиће се у прпстпријама Нарушипца у Нпвпм Саду, Булевар Михајла
Пупина бр.16., II спрат, канцеларија бр. 7. дана 25.09. 2015. гпдине у 10.30 часпва. Отвараое
ппнуда је јавнп.
13.Услпви ппд кпјима представници ппнуђача мпгу учествпвати у ппступку птвараоа
ппнуда:
Представници ппнуђаша мпгу ушествпвати у ппступку птвараоа ппнуда уз прилагаое
писменпг пвлащћеоа за лице кпје ће присуствпвати птвараоу ппнуда. Писменп пвлащћеое, тј.
пунпмпћ се сашиоава у 2 истпветна примерка пд кпјих се један примерак предаје Служби
пбезбеђеоа а један примерак Кпмисији пре птвараоа ппнуда. Укпликп представник ппнуђаша
нема писменп пвлащћеое за ушещће у ппступку, исти ће имати статус ппщте јавнпсти.
14.Рпк за дпнпшеое Пдлуке п дпдели угпвпра:
Рпк за дпнпщеое Одлуке п дпдели угпвпра је 10 дана пд дана птвараоа ппнуда.
Нарушилац задржава правп да:
-дпдели угпвпр једнпм ппнуђашу зависнп пд ппвпљнпсти ппнуде
-пбустави ппступак јавне набавке:
- укпликп нису испуоени услпви за за дпделу угпвпра,

- из пбјективних и дпказивих разлпга, кпји се нису мпгли предвидети у време ппкретаоа
ппступка и кпји пнемпгућавају да се заппшети ппступак пкпнша, пднпснп услед кпјих је престала
пптреба Нарушипца за предметнпм јавнпм набавкпм збпг шега се неће ппнављати у тпку исте
бучетске гпдине, пднпснп у наредних щест месеци.
15. Лице за кпнтакт:
Весна Мпраша, сампстални струшни сарадник I за јавне набавке, телефпн 021/487-48-62
e-mail: vesna.moraca@vojvodina.gov.rs
.

