РЕПУБЛИКА СРБИЈА
AП ВОЈВОДИНА
ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ
И РАДНИМ ВЕШТИНАМА, НОВИ САД
Број: 404-243/2017-4
Датум: 31.10.2017.
На основу члана 60. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број:
404-243/2017-1 од 23.10.2017. године
ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ
ВЕШТИНАМА, НОВИ САД
Нови Сад, ул. Индустријска бр. 3,
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГА ПРОВАЈДЕРА ЗА ОБУКЕ
ради закључења уговора о јавној набавци у предмету јавне набавке
услуга провајдера за обуке, према називу и ознаци из општег речника
набавки: 80500000 – услуге обуке
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ – 8/2017
Наручилац: Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама,
Нови Сад, (www.centar.edu.rs), Индустријска бр. 3, 21000 Нови Сад, ПИБ:
106727437, Матични број: 08919160, на основу Oдлуке директора Едукативног
центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, бр.:404243/2017-1 од 23.10.2017. године, спроводи поступак јавне набавке мале
вредности, ради закључења уговора о јавној набавци.
Врста наручиоца: остало образовање.
Предмет набавке није обликован у партије.
Процењена вредност јавне набавке износи 80.000,00 динара без ПДВ-а.
Образац понуде се може преузети са Портала јавних набавки и са сајта наручиоца
www.centar.edu.rs.
Понуда се доставља путем поште или непосредно на адресу: Едукативни центар
за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, улица Индустријска
број 3, у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, која мора
имати назнаку «Понуда за јавну набавку мале вредности УСЛУГА
ПРОВАЈДЕРА ЗА ОБУКЕ - ЈНМВ 8/2017 – не отварати». На полеђини коверте
или кутије мора бити наведен назив понуђача, адреса понуђача, број телефона и
контакт особа.
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Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на истој назначити време њеног
пријема, евиденциони број и датум. Уколико је понуда достављена непосредно
Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.
Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење
понуда на Порталу управе за јавне набавке, до 10 часова. Све понуде које
пристигну на адресу наручиоца до назначеног рока, сматра ће се благовременим.
Не благовремене понуде се неће разматрати и биће неотворене враћене
понуђачу.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Јавно отварање благовремено достављених понуда, спровешће се на дан који је
означен у позиву за достављање понуда односно 08.11.2017. године, са почетком
у 10.00 часова у просторијама Едукативног центра за обуке у професионалним и
радним вештинама, Нови Сад, Индустријска број 3.
Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда, спровешће
Комисија за јавну набавку Едукативног центра за обуке у професионалним и
радним вештинама.
Поступак отварања понуда је јаван и може присуствовати свако заинтересовано
лице.
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само представници
понуђача са уредним писменим овлашћењима која су дужна да доставе односно
предају Комисији за јавне набавке непосредно пре отпочињања поступка отварања
понуда.
Записник о отварању понуда, који води Комисија за јавне набавке Наручиоца, биће
сачињен у присуству овлашћених лица понуђача као и осталих заинтересованих
лица која буду присутна на јавном отварању понуда.
Копија записника биће уручена, по окончању поступка отварања понуда, свим
присутним представницима понуђача, а осталим понуђачима чији овлашћени
представници нису присуствовали јавном отварању понуда, предметни записник
ће бити достављен у року од три дана, од дана отварања понуда.
Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року до 5 дана од дана отварања
понуда.
Понуђач, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести
наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне
набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Додатна обавештења и информације заинтересовани могу тражити од наручиоца
искључиво у писаној форми или путем email-a најкасније 5 (пет) дана пре истека
рока за подношење понуде.
Контакт особа је Никола Рајачић, телефон 021/494-338; 021/494-339, у времену од
09 – 12 часова.
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