ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА
За набавку услуге на коју се Закон о јавним набавкама не примењује
- процењена вредност набавке није већа од 500.000 динара За потребе набавке Услуге ПР-а путем закупа медијског простора
Предмет набавке је услуга: број 2.1.10.
.
1. Достављање понуда
- Рок : 24.02.2020. године.
- Време: до 10:00 часова
- Место: Историјси архив Сомбор, Трг цара Лазара бр. 5, Сомбор
- Начин: писмено или лично на адресу Наручиоца или електронски на e-mail
адресу :info@arhivsombor.org.rs
- Обавезно на коверти назначити: назив, адресу, број телефона и e-mail
адресу, као и име особе за контакт, назив набавке са назнаком - „ НЕ
ОТВАРАТИ “
Обавезни подаци: предмет набавке, цена, начин плаћања, рок плаћања, рок завршетка
предметне набавке.
2. Након истека рока за достављање понуда овлашћено лице ће отворити
достављене понуде одмах по истеку рока за подношење истих у 15:15 часова
последњег дана рока (уколико су понуде достављене поштом или лично), или ће
их, уколико буду достављене електронским путем, евидентирати тако што ће
њихове копије завести у деловоднику.
3. Критеријум за избор најповољније понуде: Најнижа понуђена цена.
4. Најповољнијем понуђачу биће достављена наруџбеница са битним
елементима уговора по доношењу Одлуке о избору понуђача.
5. Рок за доношење одлуке о избору најповољнијег понуђача: 24.02.2020.
године
6. Изабрани понуђач је дужан да e-mail поруком потврди пријем наруџбенице у
року од једног дана од дана њеног пријема на мејл адресу
info@arhivsombor.org.rs изјављујући да је сагласан са њеним садржајем, или да
је лично или путем поште достави потписану и оверену у просторије
Историјског архива Сомбора.
7. Начин и рок плаћања: Авансно у целости

8. Понуда се доставља на приложеном обрасцу понуде.
9. Контакт: директор Борислава Ристивојевић, 025/412-287, info@arhivsombor

II СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ

Назив услуге

Јединица
мере

Количина

Услуга ПР-а путем закупа медијског
простора

комад
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Број ____________од________2020.године
Деловодни број понуђача
за набавку услуге на коју се Закон о јавним набавкама не примењује
Услуга: Услуга ПР-а путем закупа медијског простора

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Обвезник ПДВ-а
(навести или приложити основ изузећа)
Име особе за контакт:
Електронска адреса (e-mail):
Телефон:

ДА

НЕ

(заокружити)
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Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
ПОНУДА
Ред.
број
1.

Назив услуге:
Услуга рекламе у медијима
ПДВ(Понуђач који није у систему ПДВ-а у Образац уноси
напомену:“Нисмо у систему ПДВ-а.“):
Укупна цена без ПДВ-а:
Укупна цена са ПДВ-ом:
1. Рок испоруке: до 31.12.2020.
2. Место испоруке: Сомбор
3. Начин и рок плаћања: Авансно у целости
4. Изјављујемо да смо у оквиру регистрованих делатности регистровани и за
Обављање делатности која је предмет ове набавке, да прихватамо све услове
наведене у позиву за достављање понуде и да смо у потпуности оспособљени
(финансијски, пословно, кадровски и технички) да извршимо набавку.
5. Опција понуде: 30 дана.
Датум
____________________

М.П.

Понуђач
____________________

Напомене:Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
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