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02 БРПЈ:  40-25/2014-1.2.1.   ДАТУМ:  28.02.2014. гпдине 

 

 

На пснпву чланпва 55., 57. и 60. Закпна п јавним набавкама ("Службени  гласник РС" брпј 124/2012) 
Скупштина АП Впјвпдине, Владике Платпна бб, Нпви Сад, пбјављује 
 

 

ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 
 

Ппдаци п наручипцу: 
 

Наручилац:   Скупштина АП Впјвпдине  

Адреса:   Владике Платпна бб, 21000 Нпви Сад 

Врста Наручипца:  Државни прган 
 

 
Ппдаци п предмету јавне набавке:  
 

Брпј јавне набавке:  02 БРПЈ: 40-25/2014-1.2.1.  

Врста ппступка:  Јавна набавка мале вреднпсти  

Врста набавке:   Услуге  

Предмет набавке: Праћеое медијских пбјава у штампаним,електрпнским медијима и на 
интернет ппрталима (дпмаћим медијима и медијима из регипна) и на 
интернет ппрталима за перипд пд 12 месеци. 

Пзнака из речника набавки: 79342300 – Кприсничке услуге 
 

 
Критеријум за дпделу угпвпра:  
 

Укпликп су испуоени сви услпви наведени у кпнкурснпј дпкументацији, критеријум за пцену ппнуда 
ради дпделе угпвпра је:  екпнпмски најппвпљнија ппнуда. 
 
Пцеоиваое и рангираое ппнуда врши се метпдплпгијпм ппндерисаоа. Угпвпр ће бити дпдељен 
пнпм ппнуђачу чија ппнуда буде имала највећи укупан брпј ппндера. Ппндерисаое се заснива на 
следећим елементима критеријума: 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Табела:  Елементи критеријума 
 

РБ Ставка 
тип пондера број  

пондера 

1 Укупна вредност услуге у динарима, месечно, без пдв мин 35 

2 

Референце понуђача 

Референце, као елемент критеријума, подразумевају укупан 
број закључених и реализованих уговора у 2013. години, чији 
је предмет пружање услуга праћења медијских објава у 
штампаним и електронским медијима (clipping service).  

Имајући у виду да се у области која је предмет јавне набавке 
закључује велик број уговора са различитим корисницима 
услуга, понуђач постојање референци и њихов број, доказује 
изјавом о референцама, допуњен списком уговора. (12. 
Образац изјаве понуђача о референцама)  

Наручилац задржава право да може тражити од понуђача да 

достави, оригинал или оверену фотокопију уговара које је 

понуђач навео у списку. 

мах 35 

3 

Медија мониторинг, анализа и доступност информација   

Пример презентације услуге праћења медијских објава у 
штампаним и електронским медијима за три дана, у току 
трајања јавног позива, и то за дане 04. 05. и 06. март 
2014.године, у оквиру договореног броја праћених медија, 
кључних речи и тема (clipping service) у складу са конкурсном 
документацијом.   

Доказ: Прилози се достављају уз формулар понуде, у 
штампаном облику (укоричено у спиралу са садржајем). 

мах 30 

 УКУПНО:  100 

 
Пцеоиваое ппнуђача урадиће се пп следећим фпрмулама. Применпм фпрмуле кпд ппндерисаоа, 
резултат са децималним брпјем 0,5 и већим, запкружује се на следећи (виши) цеп брпј. 
 

Ппндерисаое ставке за редни брпј 1. из Табеле: Елементи критеријума 
 

   
   

      
                                              

 
БП   - брпј ппндера за пвај критеријум 
мин  - најнижа вреднпст из свих приспелих ппнуда за пвај критеријум 
ппнуда  - вреднпст из ппнуде кпја се пцеоује за пвај критеријум 

 

Брпј ппндера се израчунава такп штп се у гпропј фпрмули разлпмак мнпжи са брпјем ппндера из 
Табеле:  Елементи критеријума. Ппнуда са најнижпм вреднпсти пвпг критеријума дпбија максималан 
брпј ппндера. Пстале ппнуде се вреднују пп датпј фпрмули. 
 
 
 
 



Ппндерисаое ставки за редне брпјеве 2. и 3. из Табеле: Елементи критеријума 
 

   
      

   
                                              

 
БП   - брпј ппндера за пвај критеријум 
ппнуда  - вреднпст из ппнуде кпја се пцеоује за пвај критеријум 
мах  - највећа вреднпст из свих приспелих ппнуда за пвај критеријум 

 

Брпј ппндера се израчунава такп штп се у гпропј фпрмули разлпмак мнпжи са брпјем ппндера из 
Табеле:  Елементи критеријума. Ппнуда са највишпм вреднпсти пвпг критеријума дпбија максималан 
брпј ппндера. Пстале ппнуде се вреднују пп датпј фпрмули. 
 
Рангираое ппнуда укпликп ппстпји две или више ппнуда са једнаким укупним брпјем ппндера: 
 

 Наручилац ће извршити избпр најппвпљније ппнуде на пснпву елемента критеријума ппд редним 
брпјем 1.  

 Акп ппстпје две или више ппнуда са једнаким брпјем ппндера на пснпву критеријума ппд редним 
брпјем 1, наручилац ће извршити избпр најппвпљније ппнуде на пснпву елемента критеријума 
ппд редним брпјем 2.  

 Акп ппстпје две или више ппнуда са једнаким брпјем ппндера на пснпву критеријума ппд редним 
брпјем 1 и 2, наручилац ће извршити избпр најппвпљније ппнуде на пснпву елемента 
критеријума ппд редним брпјем 3.  

 Aкп ппстпје две или више ппнуда са једнаким брпјем ппндера на пснпву критеријума ппд редним 
брпјем 1, 2, и 3, наручилац ће извршити избпр најппвпљније ппнуде на пснпву датума и времена 
пријема ппнуде у писарницу наручипца (преднпст има ппнуђач чија је ппнуда раније примљена). 

 

 
Преузимаое кпнкурсне дпкументације: 
 

Кпнкурсна дпкументација се преузима са  Ппртала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs 

и са интернет странице наручипца: http://www.skupstinavojvodine.gov.rs 
 

 
Начин ппднпшеоa ппнуда: 
 

Ппнуђач мпже да ппднесе самп једну ппнуду.  
 

Ппнуде са припадајућпм дпкументацијпм ппднпсе се личнп или путем ппште, у запечаћенпј и 
затвпренпј кпверти на начин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпшћу утврдити да се 
први пут птвара.  Ппнуда мпра бити написана јаснп и недвпсмисленп, читкп, штампаним слпвима, 
неизбрисивим мастилпм, на српскпм језику. Ппнуда се ппднпси на пбрасцу ппнуде, кпји је саставни 
деп Кпнкурсне дпкументације и пверена печатпм и пптписпм пвлашћенпг лица ппнуђача. Без пбзира 
на начин ппднпшеоа ппнуде, ппнуђач мпра да пбезбеди да ппнуда стигне у Писарницу Наручипца  
дп рпка пдређенпг за ппднпшеое ппнуда. Писарница Наручипца ради сваким радним данпм пд 
08:00 дп 16:00 часпва , у кпм перипду ће мпћи да се заприми ппнуда.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portal.ujn.gov.rs/


адреса  (на лицу кпверте):  
 Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдине 
 Скупштина АПВ 
 Владике Платпна бб, 21000 Нпви Сад 
 ПИСАРНИЦА 
 

на лицу кпверте, исппд адресе, пбавезнп навести:  

 ППНУДА - НЕ ПТВАРАТИ  
 Брпј јавне набавке: 02 Брпј:  40-25/2014-1.2.1. 
 Врста ппступка:  Јавна набавка мале вреднпсти  
 Врста набавке:  Услуге 

Предмет набавке:  Праћеое медијских пбјава у штампаним,електрпнским медијима  
  и на    интернет ппрталима (дпмаћим медијима и медијима из  
  регипна) и на интернет ппрталима за перипд пд 12 месеци 

 

на пплеђини кпверте пбавезнп навести:  
 назив ппнуђача, адресу, телефпн, име пспбе за кпнтакт и телефпн 

 

Рпк за ппднпшеое ппнуда: 
 

Рпк за ппднпшеое ппнуда је:  дп 12.03.2014. гпдине дп 09:00 часпва.  

 
Местп, време и начин птвараоа ппнуда: 
 

Птвараое ппнуда биће пбављенп дана 12.03.2014. гпдине са ппчеткпм у 09:15 часпва, у прпстпријама 
Наручипца. Птвараое ппнуда је јавнп и мпже присуствпвати свакп заинтереспванп лице.  
 

Услпви ппд кпјима представници ппнуђача мпгу учествпвати у ппступку птвараоа ппнуда: 
 

У ппступку птвараоа ппнуда мпгу активнп учествпвати самп пвашћени представници ппнуђача, ппд 
услпвпм да Кпмисији за јавну набавку предају уредна пунпмпћја кпјима дпказују пвалшћеое за 
учешће у ппступку птараоа ппнуда.  
 

Рпк за дпнпшеое Oдлуке: 
 

Пдлука п дпдели угпвпра биће дпнета у рпку пд 10 дана пд дана птвараоа ппнуда.  
 

Лице за кпнтакт:  
Снежана Буљугић, телефпн:  021/487-4190 
е-маил:  jnabavke@skupstinavojvodine.gov.rs 


