ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
МВ 01-402
1.НАЗИВ,АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА :
ГРАДСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ Зрењанин, Трг слободе 2,
интернет страница
Интернет адреса : www.zrbiblio.rs
2.ВРСТА НАРУЧИОЦА: УСТАНОВА
3.ВРСТА ПОСТУПКА: Јавна набавка у поступку мале вредности
4. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: реконструкција унутрашњих електроенергетских
инсталација у библиотеци
Назив и ознака из општег речник набавке: 453111001
5. БРОЈ ПАРТИЈА : Набавка није обликована по партијама
6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:
Избор између достављених прихватљивих понуда ће се извршити применом критеријума
"најнижа понуђена цена".
.
7. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ :
Конкурсна документација се може преузети радним данима од 8 -15 часова, на адреси:
ГРАДСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ Зрењанин, Трг слободе 2.
Конкурсна документација може бити достављена и поштом, телефаксом или
електронском поштом или преузета лично.
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и на интернет
адреси www.zrbiblio.rs
8.НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК:
Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања јавног позива на Порталу
јавних набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца
најкасније последњег дана наведеног рока тј. до 04.12.2014., до 10,00 часова. Понуде се
подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Градска народна
библиотека "Жарко Зрењанин", 23000 Зрењанин, Трг слободе бр. 2 са назнаком: "Понуда за
јавну набавку радова – реконструкција унутрашњих електроенергетских инсталација у
библиотеци ЈНМВ 1/2014 - НЕ ОТВАРАТИ назив и број јавне набавке а на полеђини назив,
број телефона и адреса понуђача.
9.МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА:
• Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати по истеку рока за подношење понуда,
то јест у 10.15 часова последњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се
извршити истог дана у просторијама Секретаријата Наручиоца на првом спрату са
почетком у 10.15. часова.
. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници

понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку приликом
отварања понуда.
10.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из члана 75.
Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин
предвиђен чланом 77. Закона. Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који
се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом.
11. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 дана од дана отварања
понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три
дана од дана њеног доношења.
12.ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:

Марта Катин , e-mail: biblioteka@zrbiblio.rs

