Република Србија, AП Војводина
Oпштина Вршац
Предшколска установа „ЧАРОЛИЈА“
Број: 1544/5-2014
Датум: 08.12.2014. године
Вршац

На основу чл. 60. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/12)
Предшколска установа „Чаролија“ Вршац, упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке мале вредности

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Предшколска установа
„Чаролија“ Вршац, Ђуре Јакшића 3;
2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете;
3. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности;
4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке је набавка машине за прање и сушење веша са
испоруком и монтажом:
Ознака из општег речника набавке:
39713200 – машине за прање веша и машине за сушење веша.
5. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора:
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети у електронској форми на Порталу
јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страни наручиоца:
www.pucarolija.com
7. Начин подношења понуде и рок:
Понуде се подносе у року од 8 дана од објављивања позива на Порталу јавних
набавки, тј. до 16.12.2014.године.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца
најкасније последњег дана истека наведеног рока до 12:00 сати (без обзира на
начин достављања) или првог наредног дана, уколико рок за подношење
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понуда пада у дане викенда или државног празника.Неблаговремене понуде се
неће разматрати.
Понуде са комплетно захтеваном документацијом подносе се непосредно
или путем поште, на адресу: Предшколска установа „Чаролија“ Вршац, Ђуре
Јакшића 3.
Понуђач ће на коверти назначити следеће:
«Понуда за јавну набавку добара – набавка машине за прање и машине за
сушење испоруком и монтажом , ЈН број 1544/2014 НЕ ОТВАРАЈ- «
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, овереној печатом, и на
полеђини коверте наводи свој тачан назив и адресу, телефон и факс
понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

8. Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда извршиће се истог дана, 16.12.2014. године по
истеку рока за подношење понуда или наредног дана уколико рок за
подношење понуда пада у нерадне дане, са почетком у 12:30 часова, у
Вршцу, ул. Ђуре Јакшића бр. 3 у канцеларији директора Установе.
9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који
ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Наручиоцу предају
писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у
поступку јавног отварања понуда.
10. Рок за доношење одлуке:
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 дана од дана
отварања понуда , односно до 26.12.2014. године.
11. Лице за контакт:
Контакт особа је дипл. правник Миљана Ђура, секретар, тел/факс.013/831700 и 062652411; е-маил: sekretar@pucarolija.com.
P.U. »ČAROLIJA« VRŠAC
КОНКУРСНА КОМИСИЈА

2

