
На основу члана  60. Закона о јавним набавкама,  („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и

68/15), и Одлуке о  покретању поступка јавне набавке  мале вредности  број  404-22-2/16-IV од

12.02.2016. године упућујемо Вам:

Позивамо Вас да поднесете ПОНУДУ за ЈНМВ по конкурсној документацији коју Вам достављамо у 

прилогу.

Наручилац ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

Адреса Главна 107

Телефон број 022/433-912, лок.125

Интернет страница www.ruma.rs

Набавка број 404-22-16-IV

Позив број 404-22-4/16-IV

Датум 14.02.2016.год.

Набавка се спроводи због закључења Уговора

Врста предмета набавке: ДОБРА

Назив  и  ознака  предмета

набавке  из  Општег  речника

набавке:

НАБАВКА  ДОБАРА  ЗА  ЕКОНОМСКО

ОСНАЖИВАЊЕ  ИЗБЕГЛИХ  ЛИЦА  КРОЗ

ДОХОДОВНЕ  АКТИВНОСТИ ЗА 2015.г.

Партија 3- ОРН: 39130000;

Партија 4- ОРН: 39110000; 39300000;24200000 

Партија 6- ОРН: 16613000;

ПОЗОВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ: ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ



Партије: Партија 3: Канцеларијски намештај

Партија 4: Oпрема за фризерске салоне и материјал за

обављање делатности

Партија 6: Селектор за семенску производњу

Правни  основ  за  упућивање

Позива:

Одлука  о  буџету  Општине  Рума  за  2016.год.  бр.  06-107-

18/2015-III

Финансијски  план  Општинске  управе  Општине  Рума  за

2016.год. бр. 401-9/2016-IV

План набавки Општинске управе Општине Рума за 2016.год.

бр. 404-9/2016-IV

Уговор о сарадњи са Комесеријатом за избеглице и миграције

Републике Србије број 401-86/15-I од 19.06.2015.год.

Сагласност 404-22-1-1/16- IV од 12.02.2016.године.

Одлука  о  покретању  поступка 404-22-2/16-IV од

12.02.2016.године.

Број партија уколико је предмет

набавке обликује по партијама 

 Набавка није обликована по партијама

Партија 3: 

Канцеларијски намештај

Критеријум и елементи 

критеријума на основу којих се 

додељује Уговор:

НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

Елементи  критеријума,  односно

начина  на  основу  којих  ће

наручилац  извршити  доделу

Уговора  у  ситуацији  када  постоје

две  или више понуда  са  једнаким

бројем  пондера  или  истом

понуђеном ценом:

Уколико две  или више понуда  имaју  исту  најнижу

понуђену цену, Наручилац ће предност дати Понуди

која има дужи рок важења.

Партија:4

Oпрема за фризерске салоне и материјал за обављање делатности

Критеријум и елементи 

критеријума на основу којих се 

додељује Уговор:

ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА

Елементи критеријума за вредновање, упоређивање и оцењивање Понуда: 

Редни Елементи Број Методологија доделе пондера за елементе

ПОЗОВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

3. ОСТАЛИ ПОДАЦИ



број критеријума пондера критеријума , који ће се примењивати за

вредновање , упоређивање и оцењивање понуда:

1

Понуђена цена 

 70

пондера 

Понуда  са  најнижом  ценом  биће  пондерисана  са

максималних  70  пондера,  а  остале  понуде  се

пондеришу по следећој формули:

                            Најнижа  цена (динара)

Број пондера = 70*--------------------------------------

                              Понуђена цена (динара)

2

Спецификацијо

м захтеване

карактеристике

 30

пондера 

Понуда  БЕЗ еквивалената  биће  пондерисана  са

максималних  30   пондера,  а  остале  понуде  се

пондеришу по следећој формули: 

 Број  пондера  =  30-коеф.  0,21*број

еквивалената

Максималан број пондера са којим понуда може бити вреднована је 100.

Елементи  критеријума,  односно

начина  на  основу  којих  ће

наручилац  извршити  доделу

Уговора  у  ситуацији  када  постоје

две  или више понуда  са  једнаким

бројем  пондера  или  истом

понуђеном ценом:

Уколико  две  или  више  понуда  има  једнак  број

пондера,  избор најповољније понуде  вршиће се на

основу цене као елемента критеријума.

Партија 6: 

Селектор за семенску производњу

Критеријум и елементи 

критеријума на основу којих се 

додељује Уговор:

НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

Елементи  критеријума,  односно

начина  на  основу  којих  ће

наручилац  извршити  доделу

Уговора  у  ситуацији  када  постоје

две  или више понуда  са  једнаким

бројем  пондера  или  истом

понуђеном ценом:

Уколико две  или више понуда  имaју  исту  најнижу

понуђену цену, Наручилац ће предност дати Понуди

која има дужи рок важења.

ПОЗОВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА



Начин преузимања конкурсне 
документације:
Интернет адреса где је конк. 
докум.доступна:

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ:   portal.ujn.gov.rs
ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА: www.ruma.rs
Канцеларија за ЈН: Општинска управа Општине Рума, 
бр.8; Орловићева 5, Рума

Начин подношења Понуде и рок за
подношење Понуде:

Понуде се подносе путем поште или лично на адресу: 
Писарница Општинске управе општине  Рума, Орловићева 
5, 22400 Рума са назнаком „ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈН-НЕ 

ОТВАРАТИ“ (НАБАВКА број 404-22/16-IV)

РОК  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:  22.02.2016.година.

До 9:00 часова 

Место, време и начин отварања 
Понуда:

Место отварања: Рума,Орловићевабр.5,канц.8
Датум отварања: 22.02.2016година.

Време отварања: 9:30 часова
Отварање Понуда је јавно. Отварању понуда могу 
присуствовати сва заинтересована лица.

Услови под којима представници 
Понуђача могу учествовати у 
поступку отварања Понуда:

Представници Понуђача морају  имати  ОВЛАШЋЕЊЕ за
учествовање у поступку отварања Понуда.
У  поступку  отварања  Понуда  могу  активно  учествовати
само  овлашћени представници  Понуђача.  Овлашћење
предају Комисији за јавну набавку пре отварања Понуда.

Рок за доношење Одлуке о додели 
Уговора

Одлука о додели Уговора биће донета у року од 10 дана од
дана отварања Понуда.
Наведену  Одлуку  Наручилац  ће  објавити  на  Порталу
јавних набавки  portal.ujn.gov.rs и  на  интернет  страници
www.ruma.rs у року од 3 дана од дана њеног доношења

Контакт (особа, адреса, е-маил...): Понуђач може, у писменом облику, тражити од Наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде.
Адреса: ОУ Општине Рума, Орловићева 5, 22400 Рума, 
Канцеларија за ЈН бр.8;
Контакт особа: Кристина Колунија
е-маил: kristina@ruma.rs 

Остале информације: Начин и рок плаћања: у року од 45 дана од дана пријема
фактуре за  испоручена добра у целости. 
Рок испоруке: 3 дан од дана пријема захтева Наручиоца
Место испоруке: Територија Општине Рума

-АТАНАСИЈА СТОЈКОВИЋА 76, РУМА
-БОРКОВАЧКА 21, РУМА
-ВЕЉКА ДУГОШЕВИЋА 59, РУМА
-ПАВЛОВАЧКА 114

Рок важења Понуде: не мање од 30 дана од дана отварања
Понуде 
Рок реализације предметне набавке: 30 радних дана од
дана закључења Уговора

ПОЗОВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


