Српско народно позориште
Установа културе од националног значаја
Позоришни трг 1, Нови Сад
Датум: 02.12.2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Због техничке грешке приликом куцања документа, која се догодила у обрасцу
Позив за подношење понуда у конкурсној документацији (обр.1/9) у тачки 7,
обавештавамо Вас да је рок за подношење понуда 12.12.2014. године до 09:30 часова, а
време отварања понуда је 12.12.2014. године са почетком у 10:00 часова.
У прилогу Вам достављамо нов образац 1/9- Позив за подношење понуда.

образац. 1/9
Наручилац: Српско народно позориште
Адреса: Позоришни трг бр. 1
Место: Нови Сад
Интернет страница: www.snp.org.rs
На основу члана 60.став 1. тачка2. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр. 124/12)
и члана 53. Закона о јавним набавкама- Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности број 01-3195/1-2014 од 01.12.2014. године, упућује се

ПОЗИВ
за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности број 38/2014
1.Предмет јавне набавке мале вредности добра је –рачунарска опрема 3. Ознака из
општег речника набавке:30213000 Персонални рачунари, 30231310 - Равни
екрани , 30232110 - Ласерски штампачи . Предмет ЈНМВ, ближе је одређен
техничком спецификацијом у обрасцу 3/9, и у обрасцу понуде 4/9 у конкурсној
документацији.
2.Право учешћа у поступку имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају
услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр. 124/12).
Испуњеност услова се доказује на основу члана 77. став 4. ЗЈН писменом изјавом
датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, који образац је у
конкурсној документацији.
3.Понуда мора бити у потпуности припремљена и поднета у складу са овим
Позивом и конкурсном документацијом која је у прилогу Позива, закључно са
редним бројем 9.
4.Уговорене цене су непроменљиве.
5.Понуда се подноси у складу са достављеним обрасцем, путем поште или лично на
адресу: Српско народно позориште
21000 Нови Сад
Позоришни трг бр.1
Уколико понуду доносите лично на адресу наручиоца, однети је у канцеларију 314
на III спрату (писарница).
Понуде се достављају у затвореној коверти која на предњој страни треба да има
написано "ПОНУДА - НЕ ОТВАРАЈ" НАЗИВ И БРОЈ ЈНМВ, а на полеђини НАЗИВ,
АДРЕСА И БРОЈ ТЕЛЕФОНА ПОНУЂАЧА.
6. Благовременом ће се сматрати понуда која код наручиоца стигне до 12.12.2014.
године до 09:30 часова.
7.Отварање понуда је јавно и обавиће се у седишту наручиоца, на I спрату, у
просторији бр. 112, у 10:00 часова, дана 12.12.2014. године.
За присуствовање отварању понуда, овлашћени представник понуђача обавезан је
поднети пуномоћје Комисији за спровођење ЈНМВ пре отварања понуда.
8.Наручилац ће, одлуку о избору најповољније понуде, донети у року од 10 дана од
дана отварања понуда.
Наручилац ће одлуку доставити понуђачима, у року од 3 дана од дана доношења
одлуке.
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9. Избор најповољније понуде обавиће се применом критеријума најниже понуђене
цене, под истим условима.
10. Неблаговремене понуде се неће разматрати, а неодговарајуће и неприхватљиве
понуде ће бити одбијене.
11. Конкурсна документација се може преузети на сајту Наручиоца www.snp.org.rs ,
на Порталу јавних набавки или у седишту Наручиоца сваким радним даном од 10 до
13 часова.
12. Особа за контакт:
- Александра Пајић, дипл.економиста, тел. Бр:021/ 426-072,
mail: javne.nabavke@snp.org.rs

2/11

