ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: Предшколска установа '' Нада Наумовић''
Адреса наручиоца: Саве Ковачевића бр.30, Крагујевац
Врста наручиоца: Установа
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмет:набавка услуга
Опис предмета:набавка услуга организовања једнодневног излета за децу предшколског
узраста број ЈН: 1.2.12/19
ознаку из општег речника набавке (63510000 )
Критеријум за доделу уговора: '' најнижа понуђена цена''
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна: Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет
адреси Портала за јавне набавке:portal.ujn.gov.rs .
У случају непосредног преузимања, иста се може преузети на адреси Предшколске установе
''Нада Наумовић'' Крагујевац Првослава Стојановића бр.10, локал бр.5 сваког радног дана у
периоду од 8,00 до 14,00 часова.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуду доставити у запечаћеној коверти, на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуђач понуду подноси непосредно или путем
поште на адресу Предшколска установа
''Нада Наумовић'' Крагујевац Првослава
Стојановића бр.10 поштом или лично тако да буде уручена најкасније до 08.05.2019. год. до
12,00 часова,
са назнаком на коверти: ''Понуда за набавку – услуга организовањ
а једнодневног излета ЈНброј 1.2.12/19
не отварати'', на полеђини коверта навести назив, адресу и број телефона понуђача,
Благовременом се сматра понуда која је примљена и оверана печатом пријема у Установи (на
наведеној адреси) најкасније до 08.05.2019 год. до 12,00 часова, без обзира на начин на кије
је послата.
Место, време и начин отварања понуда:Поступак јавног отварања понуда обавиће се
08.05.2019. године у 12,30 часова:у згради управe Предшколска установа '' Нада Наумовић''
Крагујевац Саве Ковачевића бр.30 канцеларија бр. 5
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: Отварању понуда могу писуствовати овлашћени представници понуђача који
својство представника доказују достављањем овлашћења за заступање у поступку отварања
понуда. Представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда подносе Комисији за
јавну набавку писано овлашћење (пуномоћје) за учешће у поступку јавног отварања понуда,
које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица
понуђача.
Рок за доношење одлуке:10 дана од дана јавног отварања понуда.
Лице за контакт: 034/335-637 службеник за јавне набавке.

