РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МИОНИЦА
Комисија за јавне набавке
Број одлуке: 404-13/2015
Датум: 20.04.2015.године
Mионица
На основу чл. 55.,57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, број 124/2012), Комисја за јавне набавке упућује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Општинска управа Мионица
Адреса: Војводе Мишића 30,14242 Мионица

ПИБ: 101391896, МБ 07188781
Интернет страница: www.mionica.rs
Тел. 014/3422-020

2. Врста наручиоца:. државни органи
3. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.
4. Опис предмета јавне набавке, ознака и назив из општег речника
набавке:
Предмет јавне набавке мале вредности су добра – канцеларијски
материјал. Ознака и назив из општег речника набавке: 30192000 –
канцеларијски материјал
5. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена (у
случају исте цене, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио краћи рок испоруке добара ).
6. Начин преузимања конкурсне документације:
Конкурсна документација неопходна за давање понуде, може се
преузети електронским путем са Портала јавних набавки, преко интернет
странице Наручиоца, до истека рока за подношење понуда.
7. Начин подношења понуде и рок:
Понуде се могу доставити лично или путем поште на адресу Наручиоца
(Ул.Војводе Мишића бр.30, 14242 Мионица) најкасније до 28.04.2015.
године, до 12:00 часова. Понуда се подноси у затвореној и запечаћеној
коверти, са тачно наведеним називом понуђача, адресом, контакт
особом, бројем телефона и назнаком: ,,Понуда за јавну набавку

добара – канцеларијског материјала, ЈНМВ бр 404-13/2015. - НЕ
ОТВАРАТИ”.
Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана
траком и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати,
одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а
да се видно не оштете листови или печат.
8. Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, на дан истека рока за
подношење понуда дана 28.04.2015. године, у 12:30 часова
у
просторијама Општинске управе Мионица, сали СО Мионица, Војводе
Мишића 30.
9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у
поступку отварања понуда:
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано
лице.Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда
подносе оверено овлашћење за учешче у поступку јавног отварања.

10. Рок за доношење одлуке:
Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи
од 10 дана од дана јавног отварања понуда.
11. Лице за контакт: Јелена Јовановић, e-mail: javnenabavke@mionica.rs

