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Дел. бр. 283/2015
Датум 04.6.2015. год.

НАРУЧИЛАЦ
БИБЛИОТЕКА „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“

Л а з а р е в а ц
Карађорђева 57

На основу Одлуке бр. 276/15 од 29.5.2015. године Наручиоца о покретању јавне набавке мале
вредности, те према члану 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем
тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013и 103/13), наручилац
упућује

П О З И В
за достављање понуда:

Библиотека „Димитрије Туцовић“ (у даљем тексту: Наручилац), упућује позив за
подношење писаних понуда за јавну набавку добара, „Набавка библиотечке грађе“, број јавне
набавке: ЈН 04/15, у поступку који ће се спровести по правилима за јавне набавке мале вредности,
која је обликована у 15 партија

 Предмет јавне набавке је набавка библиотечке грађе, а у складу са одлуком Наручиоца бр. 276/15 од
29.5.2015. године и конкурсном документацијом.

 Вашом понудом дати јединичне цене, према Обрасцу понуде који Вам се доставља у прилогу
Конкурсне документације, на којем сте дужни да доставите Вашу понуду.

 Понуде са варијантама нису дозвољене.

 Рок за подношење понуда је 17.6.2015. у 11,00 часова у просторијама библиотеке „Димитрије
Туцовић“, у улици Карађорђева 57, у Лазаревцу. Конкурсна документација се доставља на наведену
адресу препоручено, путем поште или лично са назнаком:

НЕ ОТВАРАТИ: Понуда за јавну набавку бр. 04/15

ЈАВНА НАБАВКА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ и са назначеним бројем партије

Понуда се доставља у затвореној коверти, која на полеђини мора имати заводни број понуђача, назив
и адресу понуђача, као и име особе за контакт са назначеним бројем телефона.

Благовременом ће се сматрати само понуда која се поднесе Наручиоцу и буде заведена у служби
Наручиоца најкасније до 17.6.2015. у 11,00 часова, укључујући и понуде упућене поштом
препоручено, односно без обзира на начин достављања.

 Рок важности понуда је 60 дана од дана отварања понуда.

 Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом позиву,  сматраће се неблаговременим и
биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су
поднете неблаговремено.
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