Република Србија, АП Војводина
Општина Вршац
Предшколска установа „Чаролија“ Вршац
Број: 1389/5-2014
Датум: 04.11.2014. године
ВРШАЦ

На основу члана 55. и члана 57. став 1. и став 2. Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник РС“, бр. 124/12), Предшколска установа „Чаролија“ Вршац, у својству
наручиоца, објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
у отвореном поступку јавне набавке
бр. 1389/2014
Дана: 04.11.2014. године
1. Наручилац: Предшколска установа „Чаролија“ Вршац, ул. Ђуре Јакшића бр. 3,
Вршац; интернет страна: www.pucarolija.com
2. Врста Наручиоца: Индиректни корисник буџетских средстава;
3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак; Набавка се спроводи ради
закључења Уговора о додели јавне набавке;
4. Опис предмета набавке: Набавка дидактичког материјала за Предшколску
установу „Чаролија“ Вршац- ОРН: 37524100- Образовне игре.
5. Критеријум за доделу Уговора за све партије: најниже понуђена цена.
6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна: лично, на адреси наручиоца, сваког радног
дана, искључиво у времену од 08:00 до 14:00 часова, на Порталу јавних набавки и
на интернет страници Установе: www.pucarolija.com.
7. Начин подношења понуде и рок: лично или поштом на адресу П.У. „Чаролија“,
26300 Вршац, ул. Ђуре Јакшића бр. 3, у затвореној коверти са назнаком: „ПОНУДА
ЗА ЈН бр. 1389/2014, НЕ ОТВАРАТИ“, на полеђини коверте обавезно навести
назив, адресу и телефон понуђача, као и особу за контакт.
Рок за подношење понуде је 08.12.2014. год. до 12 часова.
8. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се
последњег дана истека рока за подношење понуда 08.12.2014. године, у
просторијама П.У. „Чаролија“ Вршац, ул. Ђуре Јакшића бр. 3, са почетком у 12:30
часова.

9. Адреса и интернет адреса државног органа, или организације, односно органа
или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се моггу
благовремено добити и исправвни подаци о пореским обавезама, заштити животне
средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.:
www.poreskauprava.gov.rs., www. merz.gov.rs, www.sepa.gov.rs и www.minrzs.gov.rs.
10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда: писмена овлашћења, потписана и оверена печатом од стране
овлашћеног лица понуђача, која се предају комисији за јавне набавке непосредно
пре отварања понуда;
11. Рок за доношење Одлуке: у року не дужем од 25 дана од дана отварања понуда.
12. Лице за контакт: Миљана Ђура; е-маил: pucarolija@gmail.com; бр.тел. 013/831700 и 062/652411; и Јелена Цетићанин; бр. тел. 013/833-095 и 062/652412.
P.U. »ČAROLIJA« VRŠAC
КОНКУРСНА КОМИСИЈА

