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На основу члана 39. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” , бр. 124/12,
14/2015 и 68/2015), Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево, ул. Цара Лазара
36, упућује
ПОЗИВ
За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
под редним бр. 2/2020
1. Предмет јавне набавке – услуга штампања Програма издавачке делатности
Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ Краљево за 2020. годину (штампање часописа
Повеља са додацима, песничким књигама и Зборником радова). Ознака из општег речника
набавке 79810000 –услуге штампања.
2. Право учешћа имају сва лица (у даљем тексту: понуђачи) која испуњавају
обавезне услове за учешће, прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама. Испуњеност
услова утврђених конкурсном документацијом понуђачи доказују писаном изјавом датом
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу на обрасцу који чини саставни део
конкурсне документације.
3. Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику и то на оригинал
обрасцу конкурсне документације, са свим неопходним прилозима који представљају
саставни део конкурсне документације.
4. Понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком „За јавну набавку –
услуга штампања програма издавачке делатности Библиотеке за 2020. ЈН бр. 2/2020 –
НЕ ОТВАРАЈ” и то лично или путем поште на адресу Народна библиотека „Стефан
Првовенчани“ Краљево, ул. Цара Лазара 36, 36000 Краљево, најкасније до 11. јуна
2020. године до 11 часова.
5. Благовременом понудом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу
наручиоца (односно буду примљене у писарницу наручиоца), најкасније последњег дана
наведеног рока, односно до 11. јуна 2020. године до 11 часова. Неблаговременом понудом
ће се сматрати понуда која није поднета Наручиоцу до назначеног рока. По окончању
поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке Наручиоца, вратиће све
неблаговремене понуде понуђачима, неотворене, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
6. Јавно отварање понуда ће се обавити по истеку задњег дана рока за подношење
понуда и то 11. јуна 2020. године у 12 часова, у пословним просторијама наручиоца.

7. Код оцене понуда биће примењен критеријум најниже понуђене цене.
8. Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз
достављање писменог овлашћења-пуномоћја.
9. Одлука о додели уговора биће донета у року од пет дана од дана отварања
понуда.
10.Уговор о додели набавке биће закључен након истека рока за подношење захтева
за заштиту права из чл. 149. тачка 6. а у складу са чланом 113. Закона о јавним набавкама
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