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Заводни број
Датум
Место

131/1
04.04.2019.
Краљево

На основу члана 55. Став 1. тачка 2. и члана 60. став 1. тачка1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(,,Службени гласник РС“, број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности
број: 121 од 01.04.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 122 од
01.04.2019. год, Наручилац – Установа Спортски центар „Ибар“ из Краљева дана 04.04.2019.године
oбјављује:
ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
За јавну набавку услуге – техничког одржавања за потребе Наручиоца
1. Јавна набавка није обликована по партијама.
2. Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са Портала јавних набавки и
интернет странице наручиоца: www.scibarkv.rs
3. Право учешћа у поступку имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне и додатне
услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном
документацијом.
4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са
чл. 77. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом.
5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем
/подизвођачима , као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
6. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
7. Понуде се могу поднети непосредно:
 у пословним просторијама наручиоца Установe Спортски центар „Ибар“ из Краљева, улица
Душана Поповића 41/А, канцеларија број 305, 36103 Краљево
 путем поште на адресу: Установа Спортски центар „Ибар“ из Краљева, улица Душана
Поповића 41/А, канцеларија број 305, 36103 Краљево
8. Понуде се подносе у затвореној коверти. На коверти написати: ''Понуда за јавну набавку набавку
услуге – техничког одржавања за потребе Установе Спортски центар „Ибар“ из Краљева за 2019.
годину, број 1.2.2. - НЕ ОТВАРАТИ''. Понуђач је дужан да на полеђини коверта назначи назив,
адресу, телефон и особу за контакт.
9. Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки. Благовремене ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније
последњег дана наведеног рока, до 12,30 часова, односно до 12.04.2019. године, без обзира на начин
доставе.
10. Отварање понуда ће се обавити дана 12.04.2019. године у 13.00 часова, у просторијама Установе
Спортски центар „Ибар“ из Краљева улица Душана Поповића 41/А, канцеларија број 301, 36103
Краљево
11. Представник понуђача, пре отварања понуда је дужан достави писмено овлашћење-пуномоћје
да може у име понуђача да присуствује отварању понуда.
12. Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана од дана отварања понуда.
13. Лица за контакт: Жарко Кривокапић, дипл. екон.
контакт e-mail: адреса office@scibarkv.rs
www.scibarkv.rs

