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Образац 1/А
На основу члана 39. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” , бр.
124/12), Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина, ул. Кнегиње Милице
2-4, упућује дана 14.07.2015. године
ПОЗИВ
За прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
под редним бр. ЈН 1/2015
ОРН:Књиге за библиотеке- 22113000.
1. Предмет јавне набавке су , под условима из овог Позива и Конкурсне
документације, добра - ОРН:Књиге за библиотеке- 22113000. - књиге према
списку у коме су таксативно наведени наслови књига, аутори и број
примерака, од 23 - 25. стране Конкурсне документације.
2. Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних
набавки .
Напомена: Конкурсна документација ће такође бити објављена и на службеном
сајту
Народне
библиотеке
,,Радислав
Никчевић,,
у
Јагодини
www.jabooka.org.rs
3. Право учешћа имају сва лица (у даљем тексту: понуђачи) која испуњавају
обавезне услове за учешће, прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама.
Испуњеност услова утврђених Конкурсном документацијом понуђачи доказују
писаном изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу на обрасцу који чини саставни део Конкурсне документације.
4. Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику и то на
оригинал обрасцу Конкурсне документације, са свим неопходним прилозима који
представљају саставни део Kонкурсне документације.
5. Понуде се на достављеним (обавеза достављања на три адресе
потенцијалних овлашћених понуђача), или преузетим обрaсцима достављају у
затвореној коверти, или пакету, са назнаком „За јавну набавку мале вредности

књига ЈН 1/2015 – НЕ ОТВАРАЈ” и то лично или путем поште на адресу Народна
библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина, ул. Кнегиње Милице 2-4, 35000
Јагодина. На полеђини коверте, или пакета уписује се назив и адреса понуђача.
Уколико се понуда шаље ,,Post Express „-ом , или на сличан начин, обавезно
је ковертирање на претходно описан начин, па је онда послати на начин како је то
организовано и предвиђено од стране служби за брзо слање поште (посебни
спољни омоти, кутије и сл.)
Рок за подношење понуда је до 23.07.2015.године , у 09,00 часова.
6. Благовременом понудом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу
наручиоца (односно буду примљене у писарницу наручиоца), најкасније последњег
дана наведеног рока 23.07.2015. године до 09,00 часова.
Понуде примљене после овог рока сматраће се неблаговременим ,
евидентираће се и биће враћене понуђачу неотворенe са назнаком да су
неблаговремене, истог дана када буду стигле .
7. Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење
понуда , после истека временског термина за приспеће понуда, и то 23.07.2015 у
09,05 часова, у пословним просторијама наручиоца.
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда
уз достављање писменог овлашћења – пуномоћја.
8. Код оцене понуда биће примењен критеријум збирне најниже понуђене
цене понуде (без ПДВ-а).
9. Неблаговремене, понуде које имају битне недостатке и понуде које нису у
складу са Позивом, као и накнадне усмене или писане измене и допуне понуда које
нису дозвољене од наручиоца, неће бити разматране.
10. Одредбе чл. 82-83. Закона о јавним набавкама које се односе на
негативне референце ће бити поштоване приликом поступка јавне набавке и
одлучивања о понудама.
11. Одлука о додели уговора биће донета у року од три дана од дана
отварања понуда.
12.Уговор о додели набавке биће закључен у законском року- до 8 дана од
истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. тачка 6. а у складу
са чланом 113. Закона о јавним набавкама
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона, у року од 3 дана од дана када је једини понуђач примио Одлуку о
додели уговора.

13. За сва додатна обавештења обратити се на телефон 035/244-580-контакт
особама: Јелена Спасојевић, координатор набавки и пројектног финансирања и
Ивана Цветковић, дипл. библиотекар за планирање набавкe библиотечко информ.
грађе и извора (062/485044), сваког радног дана од 8-14 часова.
Комисија за јавну набавку

