ПУ „Наша радост“ Смедерево
Јавна набавка у поступку наруџбеницом, бр. 18/15 – Радне књиге

Позив
за прикупљање писмених понуда у поступку јавне набавке наруџбеницом
Редни број јавне набавке: 18/15
Врста јавне набавке: добра
Предмет јавне набавке: Радне књиге
Рок за подношење понуда је до 26.08.2014. године до 1200 часова, без обзира на начин доставе,
на адресу наручиоца, Предшколска Установа „Наша радост“, Војводе Мишића 4, 11300
Смедерево, са назнаком «Понуда за јавну набавку број 18/15– не отварај» или електронским
путем на адресу sjnpu@yahoo.com, као скениран, потписан и оверен документ у .PDF или
.JPEG формату.
На полеђини коверте назначити: назив понуђача, адресу, телефон и особу за контакт.
Наручилац ће донети одлуку у року од 10 дана од дана отварања понуде.
Изабрани понуђач биће у законском року обавештен писаним путем.
Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати.
Упутство понуђачу за сачињавање понуде:
1) Израда понуде:
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Скенирану попуњену, потписану
и оверену понуду је могуће доставити и електронским путем.
2) Реализација набавке:
Франко магацин купца
3) Критеријум за оцену понуда:
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга донеће се у складу са чл. 85. ст. 1.
тачка 2) Закона, применом критеријума «најнижа понуђена цена».
4) Важење понуде:
Рок важења понуде је минимално 30 дана, односно до испоруке свих добара из
техничке спецификације.
5) Рекламација:
Уочени недостатак, који је у гарантном року, изабрани понуђач је дужан да отклони у
року од два дана од дана службеног пријема обавештења. Службеним обавештењем се сматра
комуникација путем писане или електронске поште, факсом или на било који други начин
који оставља поуздан доказ о обављеној размени информација и примерен је могућностима
наручиоца и понуђача.
6) Комуникација:
У циљу што ефикасније реализације посла, Наручилац има право да одабере најбоље
широко доступно средство комуникације.
Лице за контакт је Саша Ивковић, службеник за јавне набавке.
E-mail: sjnpu@yahoo.com
Број телефона: 026 4622 158
Факс: 026 646 606
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Спецификација потребних радних књига:

Редни
број

Назив артикла

Јединица
мере

Количина

1.

Матична књига о уписаној деци
у ППП (образац бр. 1)
Књига неге и васпитног рада
(образац бр. 2)
Књига васпитно-образовног
рада (образац бр.3)
Књига ВОР-а са децом на
болничком лечењу (образац бр.
5)
Књига рада стручног сарадника
(образац бр. 6)

ком

2

ком

20

ком

100

ком

1

ком

3

2.
3.
4.

5.

Цена по
комаду без
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

УКУПНО:

Укупна цена без ПДВ-а
Укупан износ ПДВ-а (20%)
Укупна цена са ПДВ-ом
Услови плаћања
Рок плаћања
Место испоруке

динара
динара
динара
Без аванса
____ дана (максимално 45 дана од дана пријема рачуна)
Франко магацин наручиоца

м.п.

Потпис овлашћеног лица:
______________________________
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
За јавну набавку добара у поступку наруџбеницом
Предмет набавке: Радне књиге
Укупна цена: ______________________________
(без пореза)
(словима: ____________________________________________________________________)
Укупна цена: ______________________________
(са порезом)
(словима: ____________________________________________________________________)

Плаћање: Одложено на 45 календарских дана (максимално).
Рок важења понуде (не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда): _____ дана.

За понуђача:
Назив/седиште: _________________________________________________________________________
Адреса: ________________________________________________________________________________
Електронска адреса: _____________________________________________________________________
Име и презиме/позиција потписника: _______________________________________________________
Ауторизовани потпис и печат: ____________________________________________________________
Контакт телефон/факс: ___________________________________________________________________

М.П.
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