ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Народни музеј у Лесковцу
Стојана Љубића бр.2, 16000 Лесковац
ПИБ: 100332047
МБ: 07139497
Предмет јавне набавке:Услуга - Набавка услуге за реализацију пројекта „Дечји музејон“.
Јавна набавка мале вредности број ЈН-МВ-05/2017.
Прeдмeт jaвнe нaбaвкe, нaзив и oзнaкa из oпштeг рeчникa нaбaвкe: 22000000 Штампани
материјал и сродни производи, 79800000 Услуге штампања и сродне услуге
На основу члана 60. став 1. тачка 2.Закона о јавним набавкама, позивају се понуђачи да,
уколико су заинтересовани, поднесу понуду за набавку услуга - Набавка штампаног
материјала за реализацију пројекта „ Дечји музејон“.
Понуде се припремају и подносе у складу са овим позивом и конкурсном документацијом
достављеном у прилогу позива.
Понуде се подносе лично или поштом на адресу:
Народни музеј у Лесковцу
ул.Стојана Љубића бр.2, 16000 Лесковац
са назнаком
«ПОНУДА ЗА ЈН-МВ-05/2017- НЕ ОТВАРАЈ»
Понуде се могу предати и непосредно, у оквиру рока одређеног за пријем пријава.
Понуда се сматра благовременом ако је Наручиоцу поднета најкасније до 16.10.2017.
године, до 12,00 сати, без обзира на начин достављања.
Јавно отварање благовремених понуда обавиће се 16.10.2017. године, године, са почетком
у 12 сати и 15 минута, у просторијама Народног музеја у Лесковцу. Присутни
представници понуђача су дужни да пре почетка отварања лично доставе пуномоћја
Комисији.
Уколико је понуда поднета по истеку датума и сата одређених у овом позиву, сматраће се
неблаговременом и биће враћена неотворена понуђачу по окончању поступка отварања
пријава, са назнаком да је поднета неблаговремено. Благовременост се цени према
времену приспећа пријаве код наручиоца.
На полеђини коверте потребно је написати назив и адресу понуђача, телефон и име лица
овлашћеног за контакт са наручиоцем.
Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума НАЈНИЖА
ПОНУЂЕНА ЦЕНА. Понуде ће бити рангиране према наведеном критеријуму за оцену
понуда.
Оквирни рок доношења одлуке о најповољнијем понуђачу је до 10 дана од дана отварања
понуда.
Контакт: Јелена Стојановић,
016/212-975,
nmleskovac@gmail.com.

Чланови Комисије за јавну набавку мале вредности:
Р.бр.
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