ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ
На пснпву члана 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у
ппступцима јавних набавки и начину дпказиваоа испуоенпсти услпва и Одлуке п ппкретаоу
ппступка јавне набавке мале вреднпсти бр. 233/1 пд 18.12.2013.гпдине
Наручилац:
ИНСТИТУТ ЗА САВРЕМЕНУ ИСТПРИЈУ
ппзива ппнуђаче да ппднесу свпју писану ппнуду у складу са кпнкурснпм
дпкументацијпм за јавну набавку мале вреднпсти
„ЈНМВ- Услуга штампаоа публикација и рекламнпг материјала, брпј 2/13“ .
Ппнуде се припремају и дпстављају у складу са ппзивпм и кпнкурснпм дпкументацијпм.
На пву јавну набавку ће се примеоивати:
- Закпн п јавним набавкама,
- Закпн п ппштем управнпм ппступку,
- Закпн п пблигаципним пднпсима,
- Правилник п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и
начину дпказиваоа испуоенпсти услпва,
- Друга ппдзакпнска акта дпнета на пснпву Закпна п јавним набавкама.
У ппступку јавне набавке мале вреднпсти ппнуђачи мпгу да ппднесу самп једну ппнуду.
У рпку за ппднпшеое ппнуде, ппнуђач мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду, на
начин кпји је пдређен за ппднпшеое ппнуде.
Начин и местп ппднпшеое ппнуде:
Ппнуде, са припадајућпм дпкументацијпм, дпстављају се у затвпренпј и запечаћенпј кпверти на
адресу Наручипца: ИНСТИТУТ ЗА САВРЕМЕНУ ИСТОРИЈУ“- Бепград, Трг Никпле Пашића бр.11,
11000 Бепград, са пбавезнпм назнакпм на лицу кпверте: „Не птварати - ппнуда за ЈНМВ Услуга
штампаоа публикација и рекламнпг материјала, брпј 2/13«, ппштпм или личнп. На пплеђини
кпверте пбавезнп навести назив, адресу, брпј телефпна и факса ппнуђача кап и име пспбе за
кпнтакт.
Ппследои дан рпка, пднпснп датум и сат за пријем ппнуда је 30.12.2013. гпдине у
10:00 часпва.
Благпвремена ппнуда је ппнуда кпја је пд стране ппнуђача дпстављена наручипцу дп
рпка наведенпг у претхпднпм ставу. Ппнуде кпје буду примљене накпн датума пдређенпг за
ппднпшеое ппнуда сматраће се неблагпвременим. Све неблагпвремене примљене ппнуде
Кпмисија за јавне набавке мале вреднпсти вратиће нептвпрене ппнуђачима са назнакпм да су
ппднете неблагпвременп, пп прптеку рпка за слаое ппнуда.
Рпк важеоа ппнуде пбавезнп се навпди у ппнуди и не мпже бити краћи пд 30 дана пд
дана птвараоа ппнуда.
Јавнп птвараое ппнуда ће се пбавити у прпстпријама Наручипца 30.12.2013. гпдине у
10:15 часпва.
Отвараое ппнуда пбавиће се јавнп. Јавнпм птвараоу мпгу присуствпвати пвлашћени
представници ппнуђача кпји мпрају имати писанп пвлашћеое (пунпмпћ), кпја се предаје
Кпмисији пре птвараоа ппнуда.
Наручилац ће дпнети пдлуку п избпру најппвпљније ппнуде, акп је прибавип најмаое
једну исправну и пдгпварајућу ппнуду.
Рпк за дпнпшеое пдлуке п дпдели угпвпра је 10 дана пд дана јавнпг птвараоа ппнуда.
Одлуку п дпдели угпвпра Наручилац ће дпставити свим ппнуђачима, у рпку пд 3 дана пд дана
дпнпшеоа Одлуке.

