На основу члана, 55 став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама
(«Сл.гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон),
БЕОГРАДСКИ МАРАТОН д.о.о.
објављује
ПОЗИВ
за подношење понуда
за јавну набавку мале вредности број 1/17
Услуга ангажовања угледних светских спортиста на манифестацији „Београдски
маратон“
1. Назив, адреса интернет страница Наручиоца: Београдски маратон д.о.о., Хумска бр. 4,
Београд, www.bgdmarathon.org.
2. Врста наручиоца: привредни субјект.
3. Врста поступка јавне набавке: предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавна
набавка мале вредности у складу са чланом 39а Закона и подзаконским актима којима се
уређују јавне набавке ради закључења уговора о јавној набавци.
4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Услуга ангажовања
угледних светских спортиста на манифестацији „Београдски маратон“, ОРН: 92000000 – 1,

услуге у области рекреације, културе и спорта.
5. Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“
6. Начин преузимање конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна: Конкурсна документација може да се преузме на

Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и на интернет страници наручиоца.
Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуде се припремају и
подносе у складу са позивом Наручиоца и конкурсном документацијом. Понуђач
подноси понуду, непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији,
овереној печатом, на адресу Наручиоца: Београдски маратон д.о.о., Хумска бр.4, 11000
Београд, (у даљем тексту: адреса Наручиоца), писарница, у року од 8 (осам) дана од
дана објављивања позива за подношење понуда, односно до 21.04.2017. године,
најкасније до 10:00 часова, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

7.

АНГАЖОВАЊА УГЛЕДНИХ СВЕТСКИХ СПОРТИСТА НА МАНИФЕСТАЦИЈИ
„БЕОГРАДСКИ МАРАТОН“, број ЈН: 1/17– НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте

односно кутије, мора бити назначен назив и адреса понуђача. Понуда мора бити
затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара. Понуда са варијантама није дозвољена. Благовременим се сматрају
понуде које су, примљене од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за
подношење понуда.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду.
Понуђач подноси измену, допуну или опозив понуде, на начин који је одређен за подношење
понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА/ ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА АНГАЖОВАЊА УГЛЕДНИХ СВЕТСКИХ
СПОРТИСТА НА МАНИФЕСТАЦИЈИ „БЕОГРАДСКИ МАРАТОН“, број ЈН:1/17– НЕ

ОТВАРАТИ“.
8. Место, време и начин отварања понуда: Понуде ће бити отворене јавно

21.04.2017. године, у 10:30 часова, на адреси Наручиоца.
9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: Представници понуђача који ће присустовати јавном отварaњу понуда, морају да
приложе писано овлашћење за учешће у поступку отварања понуда са јасном назнаком да се
овлашћење односи на предметну набавку. У поступку јавног отварања понуда, активно могу
учествовати само овлашћени представници понуђача.
Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора доказати да испуњава
обавезне услове прописане чланом 75. Закона, наведене у конкурсној документацији за
предметну јавну набавку.
10. Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети одлуку у року од 10 дана од дана
отварања понуда.
11. Лице за контакт: Никола Маринковић, e-mail: nikola@bgdmarathon.org или путем факса
(број: 011-306-5720) сваког радног дана у периоду од 08:00 до 14:00 часова.

