Народна библиотека ,,Илија М. Петровић” Пожаревац
Дринска 2, 12000 Пожаревац
тел. 012/221-957; 012/531-929; факс 012/221-029
e-mail: bibliotekapo1847@gmail.com
http://www.bibliotekapo.org
пиб: 100442528
жиро рачун: 840-396664-35
Број оgлуке 404-02/2019
Датум 14.03.2019. гоgине

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Назив наручиоца:
Петровић“ Пожаревац
Адреса наручиоца:
Пожаревац
Интернет
http://www.bibliotekapo.org
e-mail:
bibliotekapo1847@gmail.com
Врста наручиоца:
културе

Народна библиотека „Илија М.
ул. Дринска бр. 2, 12000
страница

наручиоца:

Установа

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
обликоване по патријама, редни број 2. ЈН бр. 2/2018.
Врста предмета: Набавка добара – књига, где су таксативно наведени
наслови књига, аутори и број примерака.
Назив и ознака из општег речника набавке (ОРН): 22113000 – Књиге за
библиотеке
Број партија:
Предмет јавне набавке обликован је у четири партије, и то:
Редни
партије
Партија 1
Партија 2
Партија 3

број

Назив/Опис партије
1. Монографске публикације за
Одељење старе и ретке књиге
2. ,,Нови наслови домаћих и страних
аутора'' Пожаревац, ЈН бр. 2/2018.
3.

,,Домаћа

и

преведена
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Партија 4

књижевност, Пожаревац''
4. ,,Нови наслови домаћих и страних
аутора за Одељење у Костолцу''

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: ,,Најнижа
понуђена цена''
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет
адресa где је конкурсна документација доступна:
1. Непосредно преузимањем на адреси: Народна библиотека ,,Илија М.
Петровић",
Дринска 2, 12 000 Пожаревац, (Рачуноводство), сваког
радног дана у
периоду
од 8.00 до 15.00 часова.
2. Портал јавних набавки: http://www.portal.ujn.gov.rs
3. Интернет страница наручиоца: www.bibliotekapozarevac.org
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 на адресу: Народна библиотека „Илија М.
Петровић“, Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, са назнаком: „Понуда за
јавну набавку добара – књига, (навести Партију за коју се подноси
Конкурсна документација),
Партија 1
1. Монографске публикације за
Одељење старе и ретке књиге
Партија 2
2. ,,Нови наслови домаћих и страних
аутора'' Пожаревац, ЈН бр. 2/2018.
Партија 3
Партија 4

3.
,,Домаћа
и
преведена
књижевност, Пожаревац''
4. ,,Нови наслови домаћих и страних
аутора за Одељење у Костолцу''

ЈН бр. 2/2018, - НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуда се сматра благовременом, уколико је примљена од стране
наручиоца до 28.11.2018. године, до 10,00 часова.
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Место, време и начин отварања понуда:
Народна библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац, Дринска бр.
2,12000 Пожаревац, пред Комисијом ја предметну набавку

Отварање понуда

28. новембар 2018. године у
10,30 часова, сала бр 13.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у
поступку отварања понуда:
Поступак отварања понуда је јаван.
Рок за доношење одлуке: 30.11.2018. године
Лице за контакт: Оливер Стокић,
е-mail: javnenabavke.nbpo@gmail.com
телефон 012/221-957
бр. факса 012/ 221-029
Остале информације:
Комисија за јавну набавку
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