Јавна набавка број: ЈНМВ 1.2.7/2017- МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
ОБЈЕКАТА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: Предшколска установа „Ната Вељковић“
Адреса наручиоца: Ул. Босанска 21, 37000 Крушевац
Интернет страница наручиоца: www.nataveljkovic.edu.rs
Телефон/факс: 037/428-011; 447-970
Е-mail: admin@nataveljkovic.edu.rs
Врста наручиоца: Предшколска установа
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности, обликована по партијама
Врста предмета: добра
За добра и услуге: Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
-

44410000- Производи за купатила и кухиње
44300000- Каблови, жице и сродни производи
44500000- Алати, браве, кључеви, шарке...
44800000- Боје, лакови, смоле
44900000-Грађевински камен, кречњак, гипс...

Број партија : 8
-

Партија бр.1: Зидарски материјал
Партија бр.2: Плочасти материјали
Партија бр.3: Лепкови
Партија бр.4: Шрафовска роба
Партија бр.5: Боје и лакови
Партија бр.6: Прибор за кречење
Партија бр.7: Водоинсталатерски материјал
Партија бр.8: Електричарски материјал

Критеријум за доделу уговора је „Најнижа понуђена цена“.
Конкурсна документација може се преузети на Порталу јавних набавки, интернет
адреси наручиоца :www.nataveljkovic.edu.rs, као и путем e-maila.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Понуђач подноси понуду у коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуђач подноси понуду са назнаком „Понуда за јавну набавку добара –
МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА број ЈНМВ 1.2.7/2017партија бр.___- ______________________ - НЕ ОТВАРАТИ“.
Рок за подношење понуда је 19.05.2017. до 10:00 часова.
Јавно отварање понуда ће се одржати у просторијама наручиоца Предшколска
установа „Ната Вељковић“, Крушевац, ул. Босанска 21, последњег дана рока за
подношење понуда, тј. 19.05.2017. године у 11:00 часова.
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда под условом да
пре почетка отварања понуда доставе наручиоцу потписано, оверено и заведено
пуномоћје.
Рок за доношење одлуке о додели уговора: Наручилац ће донети Одлуку о додели
уговора у року од 10 дана од дана отварања понуда, и исту ће објавити у року од три
дана од дана доношења.
Особа за контакт је Горица Јаћовић ( 037/428-011) .

