ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА
Инђија, Душана Јерковића 17а
Број: 404-249-08/2018-05
Број јавне набавке: 11/2018
Датум: 04. 07.2018. године
На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Предшколска установа „Бошко Буха“ у
Инђији, ул. Душана Јерковића бр.17а ( у даљем тексту: Наручилац ) дана
04.07.2018. год. упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр.11/2018
набавка добара – справе за дечија игралишта
1. Општи подаци о јавној набавци
Наручилац: Предшколска установа „Бошко Буха“
Адреса: Инђија, Душана Јерковића бр.17а
Интернет адреса: www.vrtic-indjija.rs
Број телефона: 022/560-614
Kатегорија наручиоца: установа – дневна брига о деци
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности
Предмет јавне набавке: Добра- справе за дечија игралишта
Назив из општег речника набавке: опрема за дечија игралишта
Ознака из општег речника набавке: 37450000.
2. Набавка није обликована у више партија.
3. Подношење електронске понуде није допуштено.
4. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
5. Непосредан увид и преузимање конкурсне документације је на адреси: Душана
Јерковића бр. 17а, Инђија, сваког радног дана од понедељка до петка у периоду од
07,00 -13,00 часова, код Ковачевић Весне. Конкурсна документација се може
преузети и у електронском формату са интернет странице Наручиоца www.vrticindjija.rs, као и на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs.
Уколико се конкурсна документација преузима у електронском формату,
обавештење или потврда да је конкурсна документација преузета електронским
путем, са називом и адресом преузимаоца, доставља се на e-mail особе за контакт:
vesna.kovacevic@indjija.net или на адресу: Предшколска установа „Бошко Буха“
Инђија, Душана Јерковића бр. 17а, са назнаком да је преузета конкурсна
документација за ЈНМВ бр. 11/2018.

6. Понуђач понуду подноси у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин
да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се понуда први
пут отвара, лично или путем поште на адресу Наручиоца: Предшколска установа
„Бошко Буха“ 22320 Инђија, ул. Душана Јерковића бр. 17а, са назнаком: „
Понуда за ЈНМВ бр. 11/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте ( пошиљке ) навести назив и адресу понуђача, особу за
контакт и број телефона лица за контакт и ставити печат понуђача.
Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац понуду примио до 13.07.2018.
године до 10,00 часова.
Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио
након истека рока за подношење понуда.
Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће по окончању
поступка отварања понуда вратити неотворене понуђачу са назнакон да су
неблаговремене.
7. Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда,
дана 13.07.2018. године у 10,30 часова, у просторијама Наручиоца.
8. У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени
представници понуђача.
Представник понуђача дужан је доставити комисији за јавну набавку Наручиоца
овлашћење оверено и потписано од одговорног лица, за учествовање у отварању
понуда. Директор, као овлашћени представник понуђача, даје на увид личну
карту и копију извода из Агенције за привредне регистре.
9. Одлука о додели уговора биће донета у року до 10 дана од дана јавног отварања
понуда.
10. Контакт особа: Ковачевић Весна, секретар, факс: 022/560-614, e-mail:
vesna.kovacevic@indjija.net радним данима од понедељка до петка у периоду од
07,00 -13,00 часова.

