Назив и адреса наручиоца: ПУ „Чаролија“
Вршац, Ђуре Јакшића 3, 26300 Вршац
Врста наручиоца: Предшколско образовање
Интернет страница наручиоца:
http://www.pucarolija.com/
Број: 1944/6-2018
Датум: 07.11.2018. године
На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка
јавне набавке бр. 1944/2-2018 од 06.11.2018. године, наручилац објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности
1. За јавну набавку добара – Административна опрема, за партију бр. 2 –
Машине за производњу текстила, одеће и коже.
Назив и ознака из општег речника набавке:
42700000 – Машина за производњу текстила, одеће и коже
2. Јавна набавка није обликована по партијама.
3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају
обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
који су ближе одређени конкурсном документацијом.
4. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа
са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку
понуду.
5. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет
странице наручиоца http://www.pucarolija.com/ и са Портала јавних набавки.
6. Понуде се могу поднети непосредно:
- у пословним просторијама наручиоца на адреси Ђуре Јакшића 3, Вршац;
- путем поште на адресу: ПУ „Чаролија“ Вршац, Ђуре Јакшића 3, 26300 Вршац
7. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти
или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Сви документи поднети у понуди морају бити међусобно повезани у целину,
тако да се не могу накнадно убацивати или одстрањивати и мењати
појединачни листови, односно прилози а да се видно не оштете листови или
печат.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
1

Предшколска установа „Чаролија“ Вршац
Ђуре Јакшића 3
ПИБ: 100515264; МБ: 08010234

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Предшколска установа „Чаролија“ Вршац, ул.
Ђуре Јакшића бр. 3, 26300 Вршац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку
добара – Административне опреме, ЈН бр. 1944/2018-НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
15.11.2018. године, до 12:00 часова.
8. Рок за подношење понуде је 15.11.2018. године, до 12:00 часова, без обзира
на начин доставе.
9. Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у
Предшколској установи „Чаролија“ Вршац, 26300 Вршац, ул. Ђуре Јакшића
бр. 3, у канцеларији секретара, дана 15.11.2018. године са почетком у 12:30
часова.
Понуде ће се отварати редоследом којим су примљене/заведене од стране
Наручиоца.
Отварање понуда је јавно и отварању може присуствовати свако
заинтересовано лице а представници понуђача, који присуствују јавном
отварању понуда, морају Комисији наручиоца поднети овлашћење за учешће у
поступку отварања понуда.
10.
Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 10 дана од
дана отварања понуда.
11.

Лице за контакт: Миљана Ђура,e-mail: javnenabavke@pucarolija.com

КОМИСИЈА ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ
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