РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
Одсек за правне и заједничке послове

Бр. 404/60-1/20-04/2
Дана 29.12.2020.године.
Ниш, ул.Бранка Радичевића 1
Тел:018/290-608 и тел.факс: 018/290-604
На основу члана 105. Закона о Јавним набавкама ( Службени Гласник РС 91/19) Члана 48
Статута Градске општине Палилула (''Службени лист Града Ниша'', број 114/17-пречишћен
текст), члана 43,93 и 94 Правилника о набавкама Градске општине Палилула Ниш бр.674/1701 од 19.09.2017.године, сходно ОН-60 ОД 29.12.2020год., на основу Закључка Већабр.5873/20-03 од 25.12.2020год., Градска општина Палилула упућује:
ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за набавку услуге
ЕМИТОВАЊЕ НОВОГОДИШЊЕ И БОЖИЋНЕ ЧЕСТИТКЕ У
ШТАМПАНИМ,ЕЛЕКТРОНСКИМ (порталима), РАДИО и ТЕЛЕВИЗИЈСКИМ
МЕДИЈИМА
Поштовани,
Градска општина Палилула из Ниша је покренула поступак за набавку услуга емитовања
Новогодишње и Божићне честитке на телевизијским станицама, као и у штампаним,
електронским , радио и телевизијским медијима, и овим путем позивамо све заинтересоване
медије да, уколико су заитересовани, доставе своју понуду.
За ове намене је издвојено 300.000,00 дин.у бруто износу, односно 30.000,00дин, у бруто
износу,за максимално десет (10) медија
Новогодишња и Божићна честитка треба да се емитује пет(5) дана, три (3) пута дневно,
за радио и телевизијске медије,десет(10) дана константно се односи на електронске
медије, за штампане медије једна (1) објава.
.
НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА:

Вашу понуду можете доставити најкасније до 30.12.2020. године, до 13:00 сати, на
адресу наручиоца Градска општина Палилула,-шалтер бр.2, ул.Бранка радичевића бр.1,
18000 Ниш. Понуду можете доставити лично, у затвореној коверти на назначену
адресу,/послати поштом са назнаком на коверти «за набавку УСЛУГА ЕМИТОВАЊА
НОВОГОДИШЊЕ И БОЖИЋНЕ ЧЕСТИТКЕ НА ТЕЛЕВИЗИЈСКИМ СТАНИЦАМА, У
ШТАМПАНИМ, ЕЛЕКТРОНСКИМ, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКИМ МЕДИЈИМА , с тим што
иста мора бити примљена код наручиоца најкасније до напред наведеног рока, /телефаксом
на број 018/ 290-604, /електронском поштом на адресу наручиоца info@palilula.eu и/или
biljana.arandjelović@palilula.eu у ком случају понуђач доставља скенирану понуду.
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Обавештења у вези предмета јавне набавке можете тражити од контакт особе: Биљана
Аранђеловић тел. 018/ 290-608, е-пошта biljana.arandjelović@palilula.eu.
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