ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Културно-образовни центар "Турзо Лајош"

Адреса наручиоца:

24400 Сента, Поштанска 18

Интернет страница наручиоца:

www.tlkk.org

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Набавка услуге угоститљства у 2016. години, шифра из општег речника
55100000 - Хотелске услуге
55200000 - Кампови и други смештај изузев хотелског
55300000 - Услуге ресторана и услуге послуживања храном
55400000 - Услуге послуживања пића и напитака
55500000 - Услуге мензе и услуге достављања припремљених оброка

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

7
Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и на интернет
страници установе: www.tlkk.org

Адресa и интернет адресa 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:
Подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању,
условима рада и слично се могу добити код следећих институција:
1. Министарство Финансија Републике Србије - www.mfin.gov.rs
2. Пореска управа Републике Србије - www.poreskauprava.gov.rs
3. Министарство пољопривреде и заштите животне средине - www.mpzzs.gov.rs
4. Агенција за заштиту животне средине - www.sepa.gov.rs
5. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - www.minrzs.gov.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуда са доказима о испуњености услова из конкурсне документације, понуђач доставља
установи, у затвореној коверти на адресу Културно-образовни центар „Турзо Лајош“ Сента,
Поштанска 18, са напоменом:
Понуда за извршење угоститељских услуга „ЈНМВ 01/2016 НЕ ОТВОРИТИ“
Понуда се доставља најкасније до 12.04.2016.године до 12.00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца, У
Сенти, улица Поштанска 18, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно
12.04.2016.године у 13.00 часова.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем за
учешће у поступку отварања, које подносе Службенику за јавне набавке пре почетка јавног
отварања.

Рок за доношење одлуке:

5 дана од дана отварања понуда

Лице за контакт:

Ева Болок Еперјеши, info@tlkk.org

Остале информације:
Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде (обавештења о
продужењу рока за подношења понуда, обавештење о изменама или допунама конкурсне
документације, обавештење о додатним информацијама, појашњењима или одговорима на
питања понуђача и слично) Наручилац ће благовремено објављивати на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним
документима на Порталу јавних набавки из претходног става.

