01-21/26-2019
06.11.2019.
На основу члана 39., 55., став 1.тачка 2, 57. став 1 и члана 60. став 1 тачка 2
Закона о јавним набавкама (Сл.гл.РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СУБОТИЦА
Трг слободе 1/III, 24000 Суботица
Објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца

Историјски архив Суботица

Адреса Наручиоца Трг Слободе 1/III , 24000 Суботица
Интернет страница наручиоца
info@suarhiv.co.rs)
Врста наручиоца

www.suarhiv.co.rs (mail adresa:

Установа културе

Врста поступка јавне набавке

јавна набавка мале вредности

Врста предмета Добра
Опис предмета набавке: Набавка аутомобила
Назив и ознака из општег речника набавке: 34110000-путнички аутомобил

Критеријум за доделу уговораје “Економски најповољнија понуда”.
Начин преузимања конкурсне документације Конкурсна документација се
може преузети са Портала јавних набавки: http://portal.ujn.gov.rs/ као и на wеб
сајту Наручиоца www.suarhiv.co.rs

Начин подношења понуде и рок Понуде се достављају непосредно, путем
електронске поште или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворене на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара, са назнаком:
’’Понуда за набавку аутомобила“ – НЕ ОТВАРАТИ’’и сматраће се благовременим
уколико стигну на горе наведену адресу у року од 9 дана од дана објављивања
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки:
http://portal.ujn.gov.rs/ до 11:00 часова последњег дана рока (које је објављено
06.11.2019. године). Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи
дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до 11:00 часова.
На полеђини коверте у мејлу или на кутији понуђач је дужан да упише свој
назив, адресу, телефон и контакт особу.
Место, време и начин отварања понуда Јавно отварање понуда обавиће се
по истеку рока за подношење понуда, тј. последњег дана рока за подношење
понуда у 11:30 часова у просторијама наручиоца, у Суботици, Трг Слободе 1/III
– у канцеларији број 327. Отварању понуда могу присуствовати сва
заинтересована лица.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда Представници понуђача који присуствују отварању понуда,
непосредно пре почетка поступка отварања понуда предају Комисији за јавну
набавку овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, које мора бити
заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног
лица понуђача.

Рок за доношење одлуке Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у
року од 3 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт Особа за контакт Санела Плетикосић, дипл. правник

Остале информације Додатне информације се могу добити сваког радног
дана путем телефона/факса на број 069/124-70-37 у времену од 7:30–13:30
часова, или на маил адресу: sanela.pletikosic@suarhiv.co.rs
Наручилац
Историјски архив
Суботица

