Музичка школа ''Исидор Бајић''
Његошева 9, Нови Сад
Датум:20.11.2015
Број: 108

Музичка школа ''Исидор Бајић''
Његошева 9, Нови Сад
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈНМВ 6/2015

Наручилац:
Музичка школа ''Исидор Бајић''
Његошева 9, Нови Сад
ПИБ: 102028953
МАТ.БРОЈ:08066922
Интернет страница:www.isidorbajic.edu.rs
е – mail: isabajic@sbb.rs,
Врста наручиоца:
Просвета
Врста поступка јавне набавке:
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Врста предмета јавне набавке :
Услуга
Предмет јавне набавке: набавка услуга ангажовања стручног надзора и кординатора
за безбедност и здравље на раду на изградњи објекта Музичке школе „Исидор Бајић“ и
Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном
Назив и ознака из општег речника:
шифра 71521000 – Услуге надзора на градилишту
шифра 76431500 – Услуге надзора бушења
Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
Критеријум за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца : www.isidorbajic.edu.rs
Начин подношења понуде и рок:
Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на
адресу наручиоца: Музичка школа ''Исидор Бајић''Његошева 9, Нови Сад, са обавезном
назнаком на лицу коверте:"Не отварати-понуда за ЈН МВ –06/2015 – набавка услуге - израда
главних пројеката Mузичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са
концертном двораном поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте
обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име
особе за контакт

Рок за достављање понуда је 30.11.2015.године до 12,00 часова.
Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца
најкасније до 30.11.2015.године до 12,00 часова.
Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда
сматраће се неблаговременом.
По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке мале вредности наручиоца,
вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете
неблаговремено.
Понуде са варијантама нису дозвољене.
Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се 30.11.2015. године у 13,00 часова, у просторијама Музичка
школа ''Исидор Бајић''Његошева 9, Нови Сад
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни
да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији
за јавну набавку.
Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.
Лице за контакт:
Шкрбић Славица ,телефон 069/799-016
Владимир Миленковић , телефон 063/1178-511
Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења :
Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца- Музичка школа ''Исидор
Бајић''Његошева 9, Нови Сад или путем е-маил-а: isabajic@sbb.rs са назнаком „Додатне информације/појашњења за Комисију за ЈНМВ-06/2015 набавка услуга
ангажовања стручног надзора и кординатора за безбедност и здравље на раду на
изградњи објекта Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са
концертном двораном тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у
вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подноше понуда.
Наручилац ће заинтересованом лицу одговорити у року од три дана од пријема захтева,
и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој
интернет страници
Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено. Комуникација у
поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. ЗЈН.
Комисија за јавне набавке ЈНМВ 06/2015:

