На основу члaна 60. став 1. тачка 2, а у вези са чланом 57. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 124/12)

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ГРАДА НОВОГ САДА, НОВИ САД
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 22
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Ред. бр. ЈН МВ 1/2014

Наручилац: Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад
Адреса: Булевар Михајла Пупина 22, Нови Сад
Интернет страница наручиоца: Нема
Врста наручиоца: установа културе
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Предмет набавке: административни материјал
назив из речника набавки

30192000- Канцеларијски материјал
22810000- Регистратори од хартије или картона
22850000- Фасцикле и сродни производи

назив и ознака из Допунског речника
Одељак Д- Општа и управна материја, Група А- опште и
административне особине, ДА 27- Административно

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке:
portal.ujn.gov.rs.
Начин и рок за подношење понуде: Понуде, са припадајућом документацијом се
достављају, поштом или непосредно, на адресу Наручиоца: Завод за заштиту споменика
културе Града Новог Сада, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 22. Коверат мора имати
ознаку: "Понуда за јавну набавку – административни материјал (ред. број ЈН МВ 1/2014) НЕ ОТВАРАТИ", а на полеђини назив понуђача и адресу, број телефона понуђача, као и име

и презиме особе за контакт. Рок за достављање понуда је понедељак, 17.03.2014. године до
12 часова.
Место, време и начин отварања понуда: у просторијама наручиоца, у Новом Саду, улица
Булевар Михајла Пупина 22, први спрат, одмах по истеку рока за подношење понуда,
односно понедељак 17.03.2014. године у 13 часова. Отварање понуда је јавно.

Учешће у поступку: У поступку отварања понуда активно могу учествовати само
овлашћени представници понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно
оверено овлашћење (потписано и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда.
Рок за доношење одлуке: Одлука ће бити донета у року од десет дана од дана отварања
понуда.
Лице за контакт: Мирослав Матић, e-mail zzskgns@sbb.rs

