На основу члaна 60. став 1. тачка 2, а у вези са чланом 57. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ
21000 Нови Сад, Змај Јовина 22/I
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(шифра: ЈНМВ-1/2019)

Назив Наручиоца: Стеријино позорје
Адреса: Змај Јовина 22/I, Нови Сад
Интернет страница наручиоца: www.pozorje.org.rs
Врста наручиоца: Установа културе
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности
Предмет набавке: Услуга штампања
Назив и oзнака из општег речника набавке: 79810000 – Услуга штампања.
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе
за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs и интернет странице наручиоца: www.pozorje.org.rs
Начин и рок за подношење понуде: Понуде, са припадајућом документацијом, се достављају поштом или
непосредно, на адресу наручиоца: Стеријино позорје, Нови Сад, ул. Змај Јовина 22/I. Коверат мора имати
ознаку: "Понуда за јавну набавку услуга – услуга штампања (шифра: ЈНМВ-1/2019) - НЕ ОТВАРАТИ", а на
полеђини назив понуђача и адресу, број телефона понуђача, као и име и презиме особе за контакт. Рок за
подношење понуда је 18. март 2019. године до 10,00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: У просторијама наручиоца, у Новом Саду, улица Змај Јовина 22/I, 18.
марта 2019. године са почетком у 10,30 часова. Отварање понуда је јавно.
Учешће у поступку: У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници
понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано и оверено
печатом) за учествовање у отварању понуда.
Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора ће бити донета у року од десет дана од дана отварања
понуда.
Лице за контакт: Десанка Ковачевић, e-mail - office@pozorje.org.rs
Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења: Понуђач може, у писменом облику,
на адресу Наручиоца – Стеријино позорје, Змај Јовина 22/I, Нови Сад или путем имејла: office@pozorje.org.rs
тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, са назнаком
''Захтев за додатним информацијама/појашњењем у вези са јавном набавком услуге штампања – ЈНМВ-1/2019'',
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће заинтересованом понуђачу одговорити у
року од три дана од пријема захтева, и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

