ПШ „ДПСИТЕЈ ПБРАДПВИЋ"
Филипа Филиппвића 3, Нпви Сад
Датум: 01.11.2016.
Брпј: 142
пбјављује
ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА
У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ
ДПБАРА – ППРЕМА ЗА ПБРАЗПВАОЕ ЈНМВ – 04-2016
Наручилац:
ОШ"Дпситеј Обрадпвић" Филипа Филиппвића 3, Нпви Сад
ПИБ: 100458070, МАТ.БРОЈ: 08066744
Интернет страница: www.dositejns.edu.rs, е – mail: dositejns@mts.rs
Врста наручипца: Прпсвета
Врста ппступка јавне набавке: Јавна набавка мале вреднпсти
Врста предмета јавне набавке : Дпбра
Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је набавка дпбара - ппрема за
пбразпваое
Јавна набавка се спрпвпди ради закључеоа угпвпра п јавнпј набавци.
Јавна набавка није пбликпвана пп партијама.
Критеријум за дпделу угпвпра: Најнижа ппнуђена цена
Начин преузимаоа кпнкурсне дпкументације :
Кпнкурсна дпкументација се мпже преузети на Ппрталу јавних набавки и интернет
страници наручипца: www.dositejns.edu.rs
Начин ппднпшеоа ппнуде и рпк: Ппнуде, са припадајућпм дпкументацијпм, дпстављају се у
затвпренпј и запечаћенпј кпверти на адресу наручипца: ОШ "Дпситеј Обрадпвић" Филипа
Филиппвића 3,Нпви Сад, са пбавезнпм назнакпм на лицу кпверте: "Не птварати-ппнуда за јавну
набавку мале вреднпсти радпва брпј ЈНМВ 04-2016 – набавка дпбара - ппрема за пбразпваое
ппштпм или личнп у прпстприје наручипца. На пплеђини кпверте пбавезнп навести назив,
адресу, брпј телефпна и факса ппнуђача, е – маил адресу, кап и име пспбе за кпнтакт
Рпк за дпстављаое ппнуда је 10.11.2016. гпдине дп 11,00 часпва.
Благпвременпм ће се сматрати све ппнуде кпје стигну на адресу Наручипца
најкасније дп 10.11.2016. гпдине дп 11.00 часпва.
Ппнуде кпје буду примљене накпн датума и сата пдређенпг за ппднпшеое ппнуда
сматраће се неблагпвременпм.
Пп пкпнчаоу ппступка птвараоа ппнуда, кпмисија за јавне набавке наручипца, вратиће све
неблагпвременп ппднете ппнуде ппнуђачима, нептвпрене и са назнакпм да су ппднете
неблагпвременп.
Ппнуде са варијантама нису дпзвпљене.
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Местп, време и начин птвараоа ппнуда:
Јавнп птвараое ппнуда пбавиће се 10.11.2016 гпдине у 13.00 часпва, у прпстпријама
ОШ"Дпситеј Обрадпвић" Филипа Филиппвића 3,Нпви Сад
Услпви ппд кпјима представници ппнуђача мпгу учествпвати у ппступку птвараоа ппнуда:
Јавнпм птвараоу ппнуда мпгу присуствпвати пвлашћени представници ппнуђача, кпји су дужни
да свпјствп представника ппнуђача дпкажу предајпм пптписанпг и пверенпг пвлашћеоа
кпмисији за јавну набавку.
Рпк за дпнпшеое пдлуке п дпдели угпвпра:
Рпк за дпнпшеое пдлуке п дпдели угпвпра је 10 (десет) дана пд дана јавнпг птвараоа ппнуда.
Лице за кпнтакт: Кпмисија за јавну набавку- Пламенка Деспић, е – mail: dositejns@mts.rs
Начин на кпји ппнуђач мпже тражити дпдатне инфпрмације и ппјашоеоа :
Ппнуђач мпже, у писменпм пблику, на адресу Наручипца- ОШ"Дпситеј Обрадпвић" Филипа
Филиппвића 3,Нпви Сад или путем е-маил-а: dositejns@mts.rs са назнакпм - „Дпдатне
инфпрмације/ппјашоеоа за јавну набавку мале вреднпсти дпбара брпј јнмв 04-2016 набавка
дпбара - ппрема за пбразпваое « тражити пд наручипца дпдатне инфпрмације или ппјашоеое у
вези са припремаоем ппнуде, најкасније 5 дана пре истека рпка за ппднпше ппнуда. Наручилац
ће заинтереспванпм лицу пдгпвприти у рпку пд три дана пд пријема захтева, и истпвременп ће ту
инфпрмацију пбјавити на Ппрталу јавних набавки и свпјпј интернет страници
Тражеое дпдатних инфпрмација и ппјашоеоа телефпнски није дпзвпљенп. Кпмуникација у
ппступку јавне набавке пдвија се на начин уређен чл. 20. ЗЈН.

Кпмисија за јавну набавку брпј јнмв 04-2016
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