ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Назив наручиоца: ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
Адреса наручиоца: Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8.
Интернет страница наручиоца: www.novibecej.rs
Врста наручиоца: Орган државне управе
Врста поступка јавне набавке: Jавнa набавкa мале вредности
Врста предмета: Услуге
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке су услуге – маркетиншке услуге за манифестације: „Великогоспојински дани
2013“ и „Тиса река љубави“ за потребе општине Нови Бечеј;
Предмет јавне набавке није обликован по партијама;
Назив и ознака из општег речника набавки су: Услуге оглашавања и маркетинга - 79340000;
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора о јавној набавци је најнижа понуђена цена;
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки, а доступна је и на интернет
страници наручиоца: www.novibecej.rs
Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл: www.novibecej.rs
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде са припадајућом документацијом се достављају у затвореној коверти на којој је на предњој
страни написан текст: „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ - Набавка маркетиншких услуга за
манифестације: „Великогоспојински дани 2013“ и „Тиса река љубави“, ЈНМВ број IV 04404-2/10-2013“, а на полеђини назив и адреса понуђача, број телефона, факса и e-mail
понуђача, као и име и презиме лица за контакт, које је именовано од стране понуђача;
Понуда се подноси путем поште или лично (канцеларија бр. 16) на адресу Наручиоца.
Рок за достављање понуде је, без обзира на на начин достављања, најкасније до последњег дана
рока, тј. 8-ог дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки, тј. 23.05.2013. године до
11,00 сати.
Место, време и начин отварања понуда:
Општинска управа Нови Бечеј, 23.272 НОВИ БЕЧЕЈ, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, канцеларија број 13.
Јавно отварање понуда, ће се последњег дана рока, тј. 8-ог дана од дана објављивања на Порталу
јавних набавки, тј. дана 23.05.2013. год. у 12,00 час.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: Лично или уз писмено овлашћење тј. пуномоћ (потписано и оверено) Понуђача.
Рок за доношење одлуке:
Најкасније у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Миљан Исаков, председник Комисије, тел./факс: 023/771-135, е-mail:
miljan.isakov@novibecej.rs
Остале информације: Понуда са варијантама није дозвољена;

