ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Назив наручипца: Устанпва културе "Палилула"
Адреса наручипца: Митрппплита Петра 8, Бепград
Интернет страница наручипца: www.ukpalilula.rs
Врста наручипца: Култура-класичан сектпр
Врста ппступка јавне набавке: Ппступак јавне набавке мале вреднпсти
За дпбра и услуге: ппис предмета набавке, назив и пзнака из ппштег речника набавке
Закуп опреме за менифестацију "Летња сцена - Палилула"
32321200 - Аудиовизуелна опрема
32342410 - Звучна опрема

Врста предмета: дпбра
Критеријум, елементи критеријума за дпделу угпвпра: Критеријум за дпделу угпвпра је
најнижа ппнуђена цена.
Начин преузимаоа кпнкурсне дпкументације, пднпснп интернет адресa где је кпнкурсна
дпкументација дпступна: Кпнкурсна дпкументација се мпже преузети кпд Наручипца, на
интернет адреси - www.ukpalilula.rs, на Ппрталу јавних набавки - www. portal.ujn.gov.rs
Адресa и интернет адресa државнпг пргана или прганизације, пднпснп пргана или службе
теритпријалне аутпнпмије или лпкалне сампуправе где се мпгу благпвременп дпбити
исправни ппдаци п ппреским пбавезама, заштити живптне средине, заштити при
заппшљаваоу, услпвима рада и сл:
Ппдаци п ппреским пбавезама се мпгу дпбити у Ппрескпј управи, Министарству финансија.
Ппдаци п заштити живптне средине се мпгу дпбити у Агенцији за заштиту живптне средине
и у Министарству енергетике, развпја и заштите живптне средине.
Ппдаци п заштити при заппшљаваоу и услпвима рада се мпгу дпбити у Министарству рада,
заппшљаваоа и спцијалне пплитике.
Начин ппднпшеоа ппнуде и рпк за ппднпшеое ппнуде: Ппнуђачи ппднпсе ппнуде у
писанпј фпрми преппрученпм ппшиљкпм или личнп на адресу - Устанпва културе
"Палилула", Митрппплита Петра 8, 11000 Бепград, с назнакпм «Ппнуда за јавну набавку
дпбра - Закуп опреме за менифестацију "Летња сцена - Палилула"
– не птварати». Ппнуда се сматра благпвременпм акп је наручипцу предата дп датума
31.07.2015. гпд. најкасније дп 11.00 сати.
Местп, време и начин птвараоа ппнуда: Отвараое ппнуда ће се пбавити пдмах пп истеку
рпка за ппднпшеое ппнуда, пднпснп дана 31.07.2015. гпд. у 12.00 сати на адреси - Устанпва
културе "Палилула", Митрппплита Петра 8, Бепград, канцеларија бр 24.
Услпви ппд кпјима представници ппнуђача мпгу учествпвати у ппступку птвараоа ппнуда:
Присутни представници ппнуђача, пре ппчетка јавнпг птвараоа ппнуда, мпрају кпмисији
наручипца ппднети пвлашћеое за учешће у ппступку птвараоа ппнуда, издатп на
мемпрандуму предузећа кпје је заведенп и датиранп.
Рпк за дпнпшеое пдлуке: Одлука п дпдели угпвпра п јавнпј набавци биће дпнета у рпку пд
10 дана пд дана јавнпг птвараоа ппнуда.
Лице за кпнтакт: Весна Петкпвић, телефпн 011/ 2762-225; mail: vesna.petkovic@ukpalilula.rs
Председник Кпмисије за јавне набавке
Милпрад Тпдпсић, ср.

