ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Назив наручиоца:

Народна библиотека "Доситеј Новаковић" Неготин

Адреса наручиоца:

ЈНА бр.2, 19300 Неготин

Интернет страница наручиоца: http://www bibliotekanegotin.org.rs
Врста наручиоца:

Култура

Врста поступка јавне набавке:

Квалификациони поступак

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке бр.1/2017 су добра - Набавка књига за библиотеку
ОРН :22113000 – Књиге за библиотеке

Опис потребе наручиоца у случају конкурентног дијалога:

Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:

Посебна напомена ако је квалификација резервисана за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:

У случају подношења електронске пријаве - основни подаци о информационом систему
наручиоца и неопходним техничким условима за учешће:

У случају квалификационог поступка - рок за који се кандидатима признаје квалификација:
Наручилац кандидатима признаје квалификацију на период од 3 године.

Услови за признавање квалификације у квалификационом поступку:

Наручилац признаје квалификацију подносиоцима пријаве за које утврди да испуњавају
услове за квалификацију одређену конкурсном документацијом.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети и на интернет адреси наручиоца
http://www.bibnegotin.org.rs и порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs.

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити и
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:
Пореска управа Републике Србије www.poreskauprava.gov.rs
Пореска управа,филијала Неготин, Трг Ђорђа Станојевића 68/4
Министарство рада, запошњаваља и социјалне политике, Немањина 11, Београд:
www.minrzs.gov.rs
Министарство енергетике, развоја и животне средине, Немањина 22-26, Београд:
www.merz.gov.rs
Агенција за развој животне средине:www.sepa.gov.rs

Услови под којима представници подносилаца пријава могу учествовати у поступку
отварања пријава:
Отварање пријава је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. Пре почетка
поступка јавног отварања пријаве, представници понуђача који ће присуствовати поступку
јавног отварања пријава, дужни су да комисији наручиоца предају писано пуномоћје којим
ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања пријава. У поступку отварања
пријава активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Начин подношења пријава и рок за подношење пријава:

пријаву доставити на адресу: Народна библиотека "Доситеј Новаковић" Неготин, ЈНА бр. 2,
19300 Неготин, са назнаком "Пријава за јавну набавку добра - Набавка књига за библиотеку,
ЈН 1/2017 - НЕ ОТВАРАТИ".
Пријава се сматра благовременом ако је примљена од стране наручиоца до
03.07.2017.године до 12:00 часова.
Место, време и начин отварања пријава:

Јавно отварањепријава биће одржано 03.07.2017. године у 15:00 часова, на адреси Народна
библиотека "Доситеј Новаковић" Неготин, ЈНА бр.2, 19300 Неготин.
Благовремено приспеле пријаве комисија ће отварати по редоследу приспећа.

Рок за доношење одлуке:

Рок за доношење Одлуке о признавању квалификација је 8
(осам) дана од отварања пријава.

Лице за контакт:

Трајковић Наташа, 019/542-380

Остале информације:

