РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Предшколска установа „Уб“ Уб

Број: 26/2020-04
Датум: 09.03.2020.г.
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12 и 68/15)
Предшколска установа „Уб“ Уб објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности уз закључење уговора за набавку услуга бр.
1/2020 – Осигурање имовине и лица


Назив, адреса наручиоцa:
Предшколска установа „Уб“, 14210 Уб, Милоша Селаковића бр. 20



Врста поступка јавне набавке:
Јавна набавка мале вредности.



Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Набавка услуга – Осигурање имовине и лица



Број партија:

Јавна набавка није обликована у партије


Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је “најнижа понуђена цена“.

Начин преузимања конкурсне документације:
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки, у
Предшколској установи „Уб“, Милоша Селаковића бр. 20, радним даном од 08,00 до
14,00 часова или на интернет адресама www.vrticub.rs


Начин и рок за подношење понуде:
Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти или кутији, овереној
печатом подносиоца понуде.
На предњу страну коверте понуђач лепи попуњен помоћни образац ПО2 из конкурсне
документације.
Рок за подношење понуда је 17.03.2020.г. до 10,00 часова.
Понуда се подноси на адресу: Предшколска установа „Уб“, Милоша Селаковића
бр. 20, 14210 Уб. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу до 10,00
часова 17.03.2020. године, без обзира на начин на који су послате.
Неблаговремене понуде неће се разматрати, већ ће се неотворене вратити Понуђачу.


Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда је јавно. Отварање понуда ће се обавити 17.03.2020. године у 10,30
часова у просторијама наручиоца: Предшколска установа „Уб“, Милоша Селаковића бр. 20,
14210 Уб.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
Уколико представник понуђача учествује у поступку отварања набавке, потребно је да
комисији преда попуњен помоћни образац ПО1 из конкурсне документације.




Рок за доношење одлуке о додели уговора: 8 дана од дана протека рока за подношење захтева
за заштиту праву.
Особа за контакт: Крсмановић Мирјана, или на e-mail: vrticub6@gmail.com

