ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Адреса наручиоца: ПУ „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ Нови Сад, Павла Симића 9., E-mail:
predskolska.novisad@gmail.com , Матични број: 08038384, Назив банке: Управа за јавна
плаћања ,Текући рачун: 840-549667-30 , Шифра делатности: 8510, 8891, ПИБ 101584396
Број: 1317
Дана: 03.11.2020.
На основу члана 32. и члана 60. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС''
124/12,14/2015. и 68/2015) ), ПУ «Радосно детињство» Нови Сад (у даљем тексту: Наручилац),
спроводи поступак јавне набавке у отвореном поступку – број ЈН ОП 20/2020 и позива
потенцијалне понуђаче да поднесу своје писмене понуде у складу са конкурсном
документацијом.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке редни број ЈН ОП 20/2020 је Набака горива
ОРН: 09100000 према спецификацији из конкурсне документације.
Право на учешће у поступку ове јавне набавке има понуђач који испуњава услове предвиђене
чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 124/12,14/2015 и 68/2015)
и Правилника о обавезним елментима конкурсне документације у поступцима јавних набавки
и начину доказивања испуњености услова (»Сл.гл.РС« бр. 86/2015) и услове предвиђене
конкурсном документацијом.
јавна набавка се спроводи ради закључења уговора О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: најнижа понуђена цена.
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки, интернет страници
Наручиоца – www.predskolska.rs

Рок за достављање понуда је 19.11.2020. године до 10,00 часова, у складу са чланом
95. ЗЈН (''Службени гласник РС'' 124/12, 14/2015 и 68/2015)).
Понуђачи подносе понуде препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца:
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ 21000 НОВИ САД са назнаком :
„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- НАБАВКА ГОРИВА - НЕ ОТВАРАТИ“
Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана:
19.11.2020. у 10:30 часова у просторијама ПУ „Радосно детињство“ Павла Симића бр.9.
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели уговора за предметну јавну набавку биће донета у року од 25 дана од дана
отварања понуда. , о чему ће сви понуђачи бити обавештени у складу са законом.
Лице за контакт: Сандра Гал 021 6610 528 сваког радног дана у времену од 08-15 часова.

Комисија за ЈН ОП 20/2020

