БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“ ПРИЈЕПОЉЕ
31300 ПРИЈЕПОЉЕ, САНЏАЧКИХ БРИГАДА БР.2
ТЕЛ/ФАХ 033/711-146, 712-960
www.biblioteka-prijepolje.com e-mail info@biblioteka-prijepolje.com sadah@hotmail.rs
МБ: 07188285 ПИБ: 102114366
На основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012),
наручилац, библиотека „ Вук Караџић“ Пријепоље, ул. Санџачких бригада бр. 2, упућује дана
22.07.2014. године
ПОЗИВ
За прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности под редним бројем 2/2014
Набавка добара - Књиге за библиотеку: 22113000 (ОРН)
1.Предмет јавне набавке су добра под условима из овог позива и конкурсне
документације и то набака добара – Књиге за библиотеку : 22113000 према списку (5 - 11 страна
Конкурсне документације) у коме је таксативно наведено назив аутора, дела, и количина, а који
је саставни део конкурсне документације. Набавка није обликована по партијама.
2. Право учешћа имају сва лица (у даљем тексту понуђачи) која испуњавају обавезне
услове за учешће, прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова
утврђених конкурсном документаацијом понуђачи доказују писаном изјавом датом под пуном
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу на обрасцу који чини саставни део
конкурсне документације.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Портал јавних набавки(http://portal.ujn.gov.rs/)
интернет страница наручиоца (www.biblioteka-prijepolje.com)
Непосредно преузимањем на адресу Санџачких бригада 2, 31300 Пријепоље, Опште
одељење библиотеке сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова.
Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању,
условима рада и сл:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
Позив за подношење понуде није објављен на страном језику.
3.Понуда се доставља у писаном облику, на српском језику и то на обрасцу који чини
саставни део конкурсне документације, са свим неопходним прилозима који представљају
саставни део конкурсне документације.
4. Понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком „ За јавну набавку ДОБАРАКЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ- ЈНМВ број 02/2014 – НЕ ОТВАРАЈ“ и то лично или путем поште на
адресу Библиотека „Вук Караџић“ Пријепоље, ул. Санџачких бригада бр. 2, најкасније до
30.07.2014. године, до 12.00 часова.

5. Благовременом понудом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца
(односно буду примљене у писарницу наручиоца) најкасније последњег дана наведеног рока
30.07.2014. године до 12.00 часова. Понуде примљене после овог рока сматраће се да су
неблаговремене и биће враћене понуђачу.
6. Јавно отварање понуда ће се обавити по истеку задњег дана рока за подношење
понуде и то 30.07.2014. године у 12:15 часова у пословним просторијама наручиоца. Пре
почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати
поступку отварања понуда, дужни су да комисији наручиоца предају писано пуномоћје, којим
ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.
7. Код оцене понуда биће примењен критеријум најнижа понуђена цена без ПДВ-а.
8. Неблаговремене, понуде које имају битне недостатке и понуде које нису у складу са
позивом, као и накнадне усмене или писане измене и допуне понуда које нису дозвољене од
наручиоца, неће бити размотрене.
9. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10(десет) дана од дана отварања
понуда.
10. Уговор о додели набавке биће закључен након истека рока за подношење захтева за
заштиту права из чл. 149. тачка 6. а у складу са чланом 113. Закона о јавним набавкама.
11.Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана.
12. За сва додатна обавештења обратити се на телефон 033/711-146 или 0642310521
контакт особа Садија Хоџић в.д. директорa библиотеке и Нермина Дуран, координатор набавки,
сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова.

