ОСНОВНА ШКОЛА „ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ“
АДРЕСА: НОВА БР. 15, БЕОГРАД
Дел. бр. 3149
Датум: 29.05.2014.год.
ОДЛУКА О ЈАВНОМ ПОЗИВУ
за прикупљање понуда за штампање ПОХВАЛНИЦА
Интернет страница наручиоца: www.despotos.edu.rs
Врста наручиоца: просвета
Врста поступка јавне набавке: Не примењује се Закон о јавним набавкама („Службени гласник ПС“, број
124/12)
Врста предмета: штампање ПОХВАЛНИЦА ОШ "ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ"
Критеријум за доделу Уговора: елементи критеријума за доделу Уговора: најнижа понуђена цена за
одговарајући квалитет понуде.
Услови:
- формат: А4
- број страна: ЈЕДНОСТРАНО
- тираж: 3000ком
- папир – кунсдрук 250гр.
- пун колор 4/0
ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ позива заинтересоване понуђаче да донесу своје понуде под условима
из овог јавног позива.
Право на учешће по јавном позиву имају сва правна лица која испуњавају обавезне услове за учешће у
поступку; уз понуду достављају решење и одговарајуће сертификате који се подразумевају када је
обављање ове делатности у питању. Понуђачи су дужни да при потписивању Уговора доставе и доказе о
испуњености услова оригиналним документом или фотокопијама истих.
Важност понуде мора да буде 60 дана од дана отварања понуде.
Рок за подношење понуде је 5 дана од дана оглашавања јавног позива, и тече од 29.05.2014.године.
Понуда мора бити јасна и недвосмислена, као и оверена и печатом и потписом овлашћеног лица
понуђача.
Непотпуне и неисправне понуде неће бити разматране, а неблаговремене биће враћене препорученом
поштом неотворене.
Јавно отварање понуде обавиће се комисијски, уз присуство овлашћених лица понуђача, одмах по истеку
рока за подношење понуда о чему ће понуђачи бити писмено обавештени.
Наручилац задржава право да:
-у случају неодговарајућих или неприхватљивих понуда, обустави поступак;
-обустави поступак из објективних разлога и доказних разлога који се нису могли предвитети у време
покретања поступка;
Одлуку о избору најповољније понуде наручилац ће донети у року од 2 дана од јавног отварања понуда.
Одлука о избору најповољније понуде биће достављена email-ом свим понуђачима у року од 3 дана од
дана доношења одлуке.

