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Предмет: Јавна набавка мале вредности артикала за репрезентацију

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8542

2/2020
број набавке

Нови Сад, 12.02.2020. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку мале вредности артикала за репрезентацију

ЈН бр. 2/2020
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Правни факултет у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 1
21000 Нови Сад, Србија, www.pf.uns.ac.rs
2. Врста наручиоца: Правно лице – високошколска установа
3. Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Набавка артикала за репрезентацију – 15000000 Храна, пиће, дуван и сродни производи
5. Обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности,
односно назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке нису радови.
6. Број партија: Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
7. Напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за субјекте за радно оспособљавање,
професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица: Јавна набавка није резервисана.
8. Разлог и основ за примену преговарачког поступка: Поступак није преговарачки.
9. Време трајања оквирног споразума: Не закључује се оквирни споразум.
10. Рок трајања система динамичне набавке: Не примењује се систем динамичне набавке.
11. Проценат вредности набавке који се извршава преко подизвођача: Не постоји обавеза подношења
понуде са подизвођачем.
12. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
13. Конкурсна документација се може преузети на: Порталу јавних набавки (portal.ujn.gov.rs); Интернет
страници наручиоца (www.pf.uns.ac.rs/fakultet/fakultet-javne-nabavke).
14. Начин подношења понуде и рок: У писаном облику непосредно или поштом на адресу наручиоца у
затвореној коверти, на којој је написано: "ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ", Јавна набавка артикала за
репрезентацију, бр. 2/2020, а на полеђини назив и адреса понуђача.
Понуда је благовремена ако је примљена од стране наручиоца до 20.02.2020. године у 12:00 часова.
17. Место, време и начин отварања понуда: сала Деканата Правног факултета у Новом Саду, јавно
комисијско отварање понуда, након истека рока за достављање понуда, тј. 20.02.2020. године у 12:00
часова.
18. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Уз овлашћење које ће предати Комисији пре отварања понуда, представници могу активно учествовати у
поступку. У случају да не доставе наведено овлашћење, могу присуствовати у својству опште јавности.
19. Рок за доношење одлуке: Одлука ће бити донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
20. Лице за контакт: доц. др Марко С. Кнежевић, m.knezevic@pf.uns.ac.rs

 www.pf.uns.ac.rs  доц. др Марко С. Кнежевић, лице одговорно за јавне набавке  m.knezevic@pf.uns.ac.rs 

