БИБЛИОТЕКА „ ВУК КАРАЏИЋ“ КОВИН
Број: ЈН 2-4/18
Дана: 19.09. 2018.године
Ул. Цара Лазара бр.100
Тел/факс:013-744-901
Директор:013-744-902
biblioteka.kovin@gmail.com
www.bibliotekakovin.rs
КОВИН
На основу члана 55. и 57. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије''
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.ЈН 2-1/18
БИБЛИОТЕКА "ВУК КАРАЏИЋ" КОВИН
КОВИН, Цара Лазара број 100
Матични број: 08611203
ПИБ: 101406011
објављује:
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
јавна набавка број 2/2018
Предмет набавке: Инвестиционо одржавање Библиотеке "Вук Караџић" Ковин

Ознака из Општег речника јавних набавки:
45000000- грађевински радови
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Услови за учествовање у поступку: Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају
услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76 . Закона о јавним
набавкама. Испуњеност услова из члана75. и 76. Закона о јавним набавкама понуђач доказује
достављањем доказа уз понуду, који могу бити у неовереним фотокопијама и у свему у складу са
конкурсном документацијом.
Критеријум за избор најповољније понуде је "најнижа понуђена цена".
Услови за преузимање конкурсне документације: заинтересована лица могу преузети конкурсну
документацију на Порталу јавних набавки и са интернет странице наручиоца
www.bibliotekakovin.rs
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Време и место подношења понуде: понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном
документацијом и јавним позивом. Понуде се подносе непосредно у просторијама библиотеке
"Вук Караџић" Ковин, или посредно путем поште, или електронским путем, у року од 8 дана од
дана објављивања овог јавног позива на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца,
до 27.09.2018. до 1100 часова, на адресу библиотеке "Вук Караџић" Ковин, улица Цара Лазара бр.
100, 26220 Ковин,. Благовременим ће се сматрати понуде које су до назначеног рока приспеле
Наручиоцу, без обзира на начин на који су послате. Уколико је последњи дан истека рока
нерадни дан, благовременим понудама сматраће се понуде које су приспеле наручиоцу, до 1100
часова првог наредног радног дана. Неблаговремене понуде неће бити разматране, већ ће по
окончању поступка отварања понуда неотворене бити враћене понуђачима уз назнаку да су
поднете неблаговремено.
Време и место отварања понуда: јавно отварање благовремено приспелих понуда обавиће се на
дан истека рока за пријем понуда, 27.09.2018. у 1130 часова у седишту Наручиоца, на адреси:
Библиотека "Вук Караџић" Ковин, улица Цара Лазара број 100, 26220 Ковин,.
Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде: Одлука о избору најповољније понуде
биће донета на дан отварања понуда, 27.09.2018.год.
Особе за контакт су: Јелена Стојановић , мастер учитељ тел: 013/744-902 и 065/6248091 у
периоду од 0800-1400 часова сваког радног дана.

директорка Библиотеке
„Вук Караџић“ Ковин
________________________
Јелена Стојановић

