ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
На основу члана 39. и члана 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике Србије"
бр.124/2012, 14/15 и 68/15) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл.
гласник Републике Србије" бр.86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности броj 04-2080/3 од 24.10.2019. године, Решења о образовању комисије за јавну набавку
бр. 04-2080/4 од 24.10.2019. године, покренут је поступак јавне набавке мале вредности –
Набавка добара - НАБАВКА И МОНТАЖА СИСТЕМА РАСВЕТЕ ЗА ВЕЛИКУ
ДВОРАНУ СА ЕЛЕКТРОРАДОВИМА НА СВЕТЛОСНОЈ ИНСТАЛАЦИЈИ (ЈНМВ
04-04/2019).
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и морају
да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке.

1. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђачи подносе понуде у писаној форми на адресу – Задужбина Илије М. Коларца, Београд,
ул. Студентски трг број 5, с назнаком ''Понуда за јавну набавку добара – НАБАВКА И
МОНТАЖА
СИСТЕМА
РАСВЕТЕ
ЗА
ВЕЛИКУ
ДВОРАНУ
СА
ЕЛЕКТРОРАДОВИМА НА СВЕТЛОСНОЈ ИНСТАЛАЦИЈИ (ЈНМВ 04-04/2019) – не
отварати''.
Конкурсна документација може се преузети са
Портала Управе за јавне набавке
www.portal.ujn.gov.rs или на интернет страници наручиоца: www.kolarac.rs
Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти или кутији затвореној на начин да се приликом
отварања понуда може се сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте/кутије мора бити назначен назив и адреса понуђача, као и име и број
телефона контакт особе и мора бити оверена печатом понуђача.
Понуђач је обавезан да понуду преда у форми која онемогућава убацивање или
уклањање појединих докумената након отварања понуде, повезане траком
(јемствеником) у целину запечаћене.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу пристигла до датума 08.11.2019. год.
најкасније до 11.00 сати. Понуђачи подносе понуде препорученом пошиљком или лично на
адресу наручиоца - Задужбина Илије М. Коларца'', 11000 Београд, ул. Студентски трг број 5
(први спрат, канцеларија број 7);
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла наручиоцу до
датума 08.11.2019. год. најкасније до 11.00 сати, наведеног у позиву и конкурсној
документацији. Све неблаговремено предате понуде комисија за јавне набавке наручиоца ће
по окончању поступка отварања понуда, вратити понуђачима са назнаком да су
неблаговремене.

2. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда ће се обавити дана 08.11.2019. год. у 11.30 сати на адреси – Задужбина Илије
М. Коларца, 11000 Београд, Студентски трг 5 (први спрат, канцеларија број 7).
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији
наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, издато на
меморандуму привредног субјекта, које је заведено и датирано.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у року од 10 (десет) дана од дана јавног
отварања понуда.

С поштовањем,
Председник Комисије Нада Томић, с.р.

