На основу члана 39. ст.2и члана 55. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл.
гласник РС” бр.124/2012), Одлуке о покретању поступка набавке 76-1/13 од
29.10.2013.године .
БИБЛИОТЕКА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
Трг слободе бб
32230 Гуча
(http://bibliotekaguca.rs/)
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1.Наручилац Библиотека општине Лучани у Гучи
(као корисник буџетских средстава), Трг слободе бб, 32230 Гуча, интернет страница:
http://bibliotekaguca.rs/, e-mail:bibliotekaguca@gmail.com, позива све заинтересоване понуђаче
да припреме и поднесу понуду у складу са законом, конкурсном документацијом и
позивом.
2.Врста и поступак набавке
Предметна набавка је набавка мале вредности.
3.Предмет набавке
Предмет набавке број 2/13 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА „Набавка библиотечке
грађе“
Ознака из општег речника набавке 22113000- Књиге за библиотеке
4.Број партија
Предмет набавке није обликован у партије.
5.Критеријум за доделу уговора
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
6.Начин преузмања конкурсне докумантације
Конкурсна документација може се преузети од дана објављивања јавног позива:
- у просторијама Библиотеке општине Лучани у Гучи, Трг слободе бб, 32230 Гуча,
сваког радног дана у периоду од 07,00 до 17,00 часова,
- на интернет страници наручиоцаhttp://bibliotekaguca.rs/ .
7.Начин подношења понуде
Понуде се подносе до 03.12.2013. године у 12,00 часова .
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и
понуђачу ће, на његов захтев, издати потврду о пријему.
Понуда која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.
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Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на адресу наручиоца, с
тим да ће понуђач на коверти назначити следеће:
БИБЛИОТЕКА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ У ГУЧИ
Трг Слободе бб,
32 230 Гуча

""Понуда за јавну набавку бр. 2/13 -ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА
„Набавка библиотечке грађе“ - НЕ ОТВАРАТИ“.
Писана понуда мора да буде оригинал, на преузетом обрасцу, јасна, недвосмислена,
оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом, и на полеђини
коверте наводи свој тачан назив и адресу, телефон и факс понуђача, као и име и презиме
овлашћеног лица за контакт.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
8.Време и место отварања понуда
Oтварање понуда обавиће се 03.12. 2013. године у 12:00 часова, на адреси
наручиоца, Трг слободе бб, I спрат Центра.
Неблаговремене, незапечаћене и неисправне понуде неће бити разматране, односно
неприхватљиве понуде биће одбачене.
9. Услови за учешће у поступку
Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из члана 75.
и 76. Закона о јавним набавкама у погледу финансијског, кадровског, пословног и
техничког капацитета, у складу са техничким спецификацијама, које су ближе
детерминисане Спецификацијом штампе, а чији образац се налази у прилогу позива.
Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77.
Закона.
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са
подизвођачем, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
10.Рок за доношење одлуке
Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена и која ће садржати нарочито
податке из извештаја о стручној оцени понуда из члана 105. Закона о јавним набавкама
(осим података из члана 105 став 2 тачке 9) и 10) наведеног закона), наручилац ће донети у
року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.
11.Контакт (особа, време, број телефона, e - mail адреса…. )
Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може
тражити у писаном облику, на адреси наручиоца, са назнаком «Питања за наручиоца:
Услуге штампе. Наручилац ће одговоре проследити свим понуђачима за које има доказе
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да су преузели конкурсну документацију. Особa за контакт: Александра Митровић : тел:
064 48 52 452 или на е-mail: aleksandramitrovic29@yahoo.com.
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