Школски центар са домом ученика „Доситеј Обрадовић“ – Суботица
Зрињског и Франкопана 2
24000 Суботица
Тел: 024/556-119 или 024/527-449
skcentar.dositej@gmail.com
www.skcentar.edu.rs

Дел.бр.:54-5-5/19
Датум: 1.10.2019. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
За јавну набавку мале вредности
добара ради закључења оквирног споразума „Канцеларијски материјал и
материјал за образовање“
Школског центра са домом ученика “Доситеј Обардовић“
ЈНМВ 5/19
Назив наручиоца: Школски центар са домом ученика „Доситеј Обрадовић“ Суботица
Адреса наручиоца: Зрињског и Франкопана 2, 24000 Суботица
Интернет страница наручиоца: www.skcentar.edu.rs
Врста наручиоца: просвета, ученички и студентски стандард
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: добра
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки 30192000 -

канцеларијски материјал и 391622110 - наставни материјал.

Ознака из општег речника набавке: 30192000 – канцеларијски материјал
и 39162110 наставни материјал.

Критеријум за доделу уговора, елементи критеријума за доделу
уговора: најнижа понуђена цена;
Оквирни споразум се закључује са једним добављачем.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет
адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна
документација може се преузети на интернет адреси www.skcentar.edu.rs,
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односно на Порталу јавних набавки: portal.ujn.gov.rs
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђач понуду
подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити у затвореној коверти на адресу: Школски центар са домом
ученика „Доситеј Обрадовић“, ул. Зрињског и Франкопана 2, Суботица са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – „Канцеларијски
материјал и материјал за образовање 5/19 - НЕ ОТВАРАТИ".
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
10.10.2019. године до 09,00 часова.
Место, време, и начин отварања понуда: Све благовремено приспеле
понуде биће јавно отваране у присуству свих заинтересованих лица и комисије
за јавне набавке у просторијама Школског центра са домом учеика „Доситеј
Обрадовић“ Суботица, Зрињског и Франкопана 2, 24000 Суботица. Отварање
понуда се обавља дана 10.10.2019. године у 10.00 часова, у просторијама
Школског центра са домом ученика „Доситеј Обрадовић“ Суботица, у
директоровој канцеларији.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у
поступку отварања понуда: У поступку отварања понуда могу активно
учествовати само овлашћени представници понуђача. Представник понуђача
пре почетка поступка отварања понуда мора предати комисији за јавну набавку
писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, оверено печатом и
потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.
Рок за доношење одлуке: 2 дана од дана отварања понуда
Лица за контакт: Миљана Атић, тел 024/556-119,
е-маил: skcentar.dositej@gmail.com.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:............................................Школски центар са домом ученика „Доситеј
Обрадовић“Суботица
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Адреса и седиште:.........................................Зрињског и Франкопанa 2, 24000 Суботица
Интернет страница:.........................................www.skcentar.edu.rs
е-маил.............................................................. skcentar.dositej@gmail.com
Телефон: ................................................. 024/556-119;
Врста постпука јавне набавке: ......................јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке:...................................добра
Одговорно лице: .............................................директор Наташа Нимчевић
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Предмет јавне набавке бр. 5/19 су Канцеларијски
материјал и материјал за образовање.
Ознака из општег речника набавке: 30192000 – канцеларијски материјал
и 39162110 наставни материјал.

Директор
Наташа Нимчевић

