На основу члана 39. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр.124/12,14/15 и
68/15), председник Скупштине града упућује,
ПОЗИВ
ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРЕНОСА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ И ОСТАЛЕ МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ
број: ЈНМВ 404-6-06-43-02/19-III-3
1.Наручилац: Град Лозница, Скупштина града, ул. Карађорђева број 2, 15300 Лозница.
Подаци о наручиоцу
Наручилац: Град Лозница - Скупштина града Лознице
Интернет страница: www.loznica.rs
Седиште: Лозница
Адреса: Карађорђева 2, 15300 Лозница
Текући рачун: 840-33640-88
МБ:07169981
ПИБ: 101196408
Шифра делатности: 8411
2. 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.
На ову набавку ће се
примењивати:
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12,14/15 и 68/15)
- Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97, бр. 31/01 и „Сл. гласник
РС“
бр. 30/10), у делу који није регулисан Законом о јавним набавкама;
- Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, бр. 39/85, бр. 45/89Одлука УСЈ и бр. 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“бр. 1/03 – уставна
повеља).
3. Предмет јавне набавке - Телевизијски пренос седница Скупштине града и остале
медијске услуге.- Ознака из општег речника набавке:
92200000 – Услуге радија и телевизије, 79340000- услуге оглашавања и маркетинга
Предмет јавне набавке обликован је у три партије и то:
Партија 1 услуга телевизијског преноса седница Скупштине града Лознице – на
телевизији регионалног карактера
Партија 2 услуга реемитовање седница Скупштине града и на телевизији локалног
карактера
Партија 3. месечно извештавање о раду Скупштине и скупштиких тела путем
штампаних медија - објављивање прилога
4. Контакт
Лице за контакт: Слађана Томићевић, Е - mail адреса: stomicevic@loznica.rs
5.
Циљ
поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци.
6. Напомена уколико је у питању резервисана јавна
набавка
Наручилац не спроводи резервисану јавну
набавку.

7. Напомена уколико се спроводи електронска
лицитација
Наручилац не спроводи електронску
лицитацију.
8. Критеријум за избор најповољније понуде: Најнижа понуђена цена.
Понуде се припремају и доносе у складу са конкурсном документацијом и овим
позивом за достављање понуда.
Право учешћа у поступку имају сва заинтересована домаћа и страна правна и
физичка лица која испуњавају услове из члана 75. Закона о јавним набавкама и о томе
поднесу доказе у складу са чланом 76. наведеног Закона.
Понуда мора у целини бити припремљена у складу са овим позивом и Конкурсном
документацијом за јавну набавку број: 6/2019
Понуђач може доставити само једну понуду која мора бити јасна, недвосмислена,
написана неизбрисивим мастилом, потписана и оверена од стране одговорног лица.
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт
особу. Понуде се достављају путем поште на адресу Наручиоца– Град Лозница –
Скупштина града, Карађорђева 2, 15300 Лозница, или лично у просторије, сваког радног
дана 07,00 -15,00 сати.
Благовременом понудом ће се сматрати понуда која стигне на наведену адресу
најкасније до 31.01.2019. године до 12:00 часова.
Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се
неблаговременим.
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити
враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда,
односно 31.01.2019. године у 1230 часова у просторијама наручиоца, уз присуство
овлашћених представника понуђача. Представници понуђача су дужни да, пре почетка
отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе овлашћење за присуствовање
отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код
понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања
понуда.
Додатне информације могу се добити до истека рока за подношење понуда, сваког
радног дана на телефон 015/879-263 од 08,00 до 14,00 часова.

