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Скупштина АП Впјвпдине
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02 БРОЈ: 40-25/2014-1.1.6.

ДАТУМ: 05.12.2014. гпдине

На пснпву чланпва 55., 57. и 60. Закпна п јавним набавкама ("Службени гласник РС" брпј 124/2012)
Скупштина АП Впјвпдине, Владике Платпна бб, Нпви Сад, пбјављује

ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Ппдаци п наручипцу:
Наручилац:
Адреса:
Врста Наручипца:

Скупштина АП Впјвпдине
Владике Платпна бб, 21000 Нпви Сад
Државни прган

Ппдаци п предмету јавне набавке:
Брпј јавне набавке:
Врста ппступка:
Врста набавке:
Предмет набавке:
Ознака из речника набавки:

02 БРОЈ: 40-25/2014-1.1.6.
Јавна набавка мале вреднпсти
Дпбра
Сувенири израђени у малим серијама - Репрпдукције акварела
22312000 - Слике

Критеријум за дпделу угпвпра:
Одлука п дпдели угпвпра дпнеће се применпм критеријума: најнижа ппнуђена цена.
Укпликп ппстпје две или више ппнуда са једнакпм ценпм, наручилац ће извршити избпр
најппвпљније ппнуде на пснпву:
- дужег рока плаћања наручиоца у данима (од пријема рачуна).
Уколико и тада постоје две или више истих понуда, наручилац ће извршити избор на основу:
- важности понуде изражене у броју календарских дана од дана отварања понуда
Уколико и тада постоје две или више истих понуда, наручилац ће извршити избор на основу:

- датума и времена пријема ппнуде у писарницу наручипца
(преднпст има ппнуђач чија је ппнуда раније примљена).

Преузимаое кпнкурсне дпкументације:
Кпнкурсна дпкументација се преузима са Ппртала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs
и са интернет странице наручипца: http://www.skupstinavojvodine.gov.rs

Начин ппднпшеоa ппнуда:
Ппнуђач мпже да ппднесе самп једну ппнуду.
Ппнуде са припадајућпм дпкументацијпм ппднпсе се личнп или путем ппште, у запечаћенпј и
затвпренпј кпверти на начин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпшћу утврдити да се
први пут птвара. Ппнуда мпра бити написана јаснп и недвпсмисленп, читкп, штампаним слпвима,
неизбрисивим мастилпм, на српскпм језику. Ппнуда се ппднпси на пбрасцу ппнуде, кпји је саставни
деп Кпнкурсне дпкументације и пверена печатпм и пптписпм пвлашћенпг лица ппнуђача. Без пбзира
на начин ппднпшеоа ппнуде, ппнуђач мпра да пбезбеди да ппнуда стигне у Писарницу Наручипца
дп рпка пдређенпг за ппднпшеое ппнуда. Писарница Наручипца ради сваким радним данпм пд
08:00 дп 16:00 часпва , у кпм перипду ће мпћи да се заприми ппнуда.
адреса (на лицу кпверте):
Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдине
Скупштина АПВ
Владике Платпна бб, 21000 Нпви Сад
ПИСАРНИЦА
на лицу кпверте, исппд адресе, пбавезнп навести:
ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ
Брпј јавне набавке:
02 Брпј: 40-25/2014-1.1.6.
Врста ппступка:
Јавна набавка мале вреднпсти
Врста набавке:
Дпбра
Предмет набавке:
Сувенири израђени у малим серијама - Репрпдукције акварела
на пплеђини кпверте пбавезнп навести:
назив ппнуђача, адресу, телефпн, име пспбе за кпнтакт и телефпн

Рпк за ппднпшеое ппнуда:
Рпк за ппднпшеое ппнуда је: дп 17.12.2014. гпдине дп 09:00 часпва.

Местп, време и начин птвараоа ппнуда:
Отвараое ппнуда биће пбављенп: 17.12.2014. гпдине, са ппчеткпм у 09:55 часпва, у прпстпријама
Наручипца. Отвараое ппнуда је јавнп и мпже присуствпвати свакп заинтереспванп лице.

Услпви ппд кпјима представници ппнуђача мпгу учествпвати у ппступку птвараоа ппнуда:
У ппступку птвараоа ппнуда мпгу активнп учествпвати самп пвашћени представници ппнуђача, ппд
услпвпм да Кпмисији за јавну набавку предају уредна пунпмпћја кпјима дпказују пвалшћеое за
учешће у ппступку птараоа ппнуда.

Рпк за дпнпшеое Oдлуке:
Одлука п дпдели угпвпра биће дпнета у рпку пд 10 дана пд дана птвараоа ппнуда.

Лице за кпнтакт:
Снежана Буљугић, телефпн: 021/487-4190
е-маил: jnabavke@skupstinavojvodine.gov.rs

