ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
''РАДОСНО ДЕТИЊСТВО''
НОВИ САД
Павла Симића бр. 9
Мат. бр. 08038384
ПИБ: 101584396
Тел. 021/420-439; факс 021/527-547
е-mail: puns@nspoint.net
Б р о ј: 346
Д а н а: 05.06.2019.

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл.
гласник РС”, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15)
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “РАДОСНО ДЕТИЊСТВО” НОВИ САД,
ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИК БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА,
Интернет страница: predskolska.rs
објављује
ПОЗИВ
за подношење понуде
Предмет јавне набавке, број ЈНОП-30/2019, која се спроводи као јавна набавка у
отвореном поступку, су услуге: Стручни надзор за реконструкцију и санацију
објеката у ул. Светозара Милетића и Лазе Костић, ОРН: 71520000 – услуге
грађевинског надзора.
Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове
предвиђене чл. 75. и 76 Закона о јавним набавкама и конкурсном
документацијом наручиоца.
Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку,
као и начин доказивања испуњености услова.
Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа
понуђена цена.
Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну
документацију на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца
предсколска.рс.
Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити и у
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просторијама наручиоца Павла Симића 9., Нови Сад, први спрат, канцеларија за
јавне набавке, сваког радног дана од 08:00 часова до 14:00 часова.
Подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада могу се добити путем следећих адреса:
www.poreskauprava.gov.rs.; www.merz.gov.rs.; www.minrzs.gov.rs.

Рок за подношење понуда је 15 дана од дана објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки, интернет страници
наручиоца предсколска.рс, односно у време и на начин предвиђен
конкурсном документацијом, тј. до 21.06.2019. до 11:30 часова.
Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће
враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета
неблаговремено.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуде ће се отварати јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда у 12:00
часова последњег дана горе наведеног рока.
Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца Павла Симића 9.,
Нови Сад, први спрат, канцеларија за јавне набавке.
Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда.
Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати
Комисији за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у
поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и
потписом овлашћеног лица и личну карту на увид.
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана јавног
отварања понуда.
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком
моменту пре закључења уговора.
Додатне информације се
goran.uprava@gmail.com.
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