ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ ЋУПРИЈА

Адреса наручиоца:

МИЛИЦЕ ЦЕНИЋ бб

Интернет страница наручиоца:

www.talenti.edu.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Храна, пиће, дуван и сродни производи - 15000000

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

9
Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:
/

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:
/

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:
/

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:
/

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:
/

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:
/

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
1. НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ
2. ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА: http://www.talenti.edu.rs/

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и
у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
1. ПОНУДА СЕ ДОСТАВЉА НЕПОСРЕДНО ИЛИ ПУТЕМ ПОШТЕ
2. ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПОНУДУ У ЗАТВОРЕНОЈ КОВЕРТИ ИЛИ КУТИЈИ, ЗАТВОРЕНУ НА
НАЧИН ДА СЕ ПРИЛИКОМ ОТВАРАЊА ПОНУДЕ МОЖЕ СА СИГУРНОШЋУ УТВРДИТИ ДА СЕ
ПРВИ ПУТ ОТВАРА, СА НАЗНАКОМ "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 3/2018
- ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ПАРТИЈЕ БР. __________ - НЕ ОТВАРАТИ", НА АДРЕСУ :
ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ, МИЛИЦЕ ЦЕНИЋ ББ, 35230 ЋУПРИЈА.
3. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ 29.08.2018. ГОД. ДО 12:00 ЧАСОВА.

Место, време и начин отварања понуда:

- ЋУПРИЈА
- ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 29.08.2018. ГОД. У 12:30 ЧАСОВА
- ЈАВНО ОТВАРАЊЕ, УЗ ПРИСУСТВО СВИХ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЛИЦА, А АКТИВНО УЧЕШЋЕ
МОГУ УЗЕТИ САМО ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА САМО УЗ
ПИСАНО ОВЛАШЋЕЊЕ

Рок за доношење одлуке:

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈЕ 10
ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА

Лице за контакт:

МИРЈАНА ПАУНКОВИЋ
email: sekretar@talenti.edu.rs

Остале информације:

