Назив и адреса наручиоца: ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ, Кнегиње Милице 80/а Јагодина
Врста наручиоца: орган државне управе
Интернет страница наручиоца: http://www.pomoravski.okrug.gov.rs
На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 2/20 од 27.01.2020. године,
наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности
-резервисана јавна набавка1. За јавну набавку услуга: Чуварски послови, услуге фотокопирања и телефонисте, услуге
куцања текста, скенирања, слања поште и послови одржавања хигијене ОРН: 64122000,
7971300, 79511000, 79521000, 79551000, 79571000, 90910000.
2. Јавна набавка је обликована у 6 партија .
3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и
додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени
конкурсном документацијом.
4. Право учешћа у поступку имају понуђачи који су установе, организације, удружења или
привредни субјекти за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање
лица са инвалидитетом, у коме та лица чине најмање 30% запослених, при чему сви учесници у
зајеничкој понуди и сви подизвођачи морају да буду из наведене групације.(Члан 8. став 1.
Закона)
5. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу
са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
6. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/ подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
7. Критеријум за доделу уговора је најнижа цена.
 Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са Портала јавних
набавки.
8. Понуде се могу поднети:
 непосредно у пословним просторијама наручиоца у Јагодини, у ул. Кнегиње Милице 80/а
 путем поште на адресу Поморавски управни округ, Јагодина, ул. Кнегиње Милице 80/а
9. Понуде се подносе у затвореној коверти.
10. Рок за подношење понуде је 12.02.2020. године, до 10,00 часова, без обзира на начин
доставе.
11. Отварање понуда ће се обавити дана 12.02.2020. године у 10.15 часова, у просторијама
наручиоца у канцеларији број 15 .
12. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да наручиоцу преда
писмено пуномоћје као доказ да је овлашћен за учешће у поступку јавног отварања понуда.

13. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 радна дана од дана отварања понуда.
14. Меил за контакт: racunovodstvookrug@gmail.com

