Предшколска установа “ Милица Ножица “
Ваљево, Владе Даниловића бр.9, тел. и факс 014/221-173, 220-934
Жиро рачуни 840-57667-78, 840-57661-96, матични број 07097069,
Шифра делатности 8510,ПИБ 101499241
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Предмет: Обавештење о покретању поступка набавке испод лимита на које се не
примењује Закон о јавним набавкама
Ради обезбеђења транспарентности, ПУ“Милица Ножица“ Ваљево обавештава
јавност да је покренут поступак набавке испод лимита, услуга службеника за
јавне набавке, на коју се не примењује Закон о јавним набвкама.
У прилогу Обавештења налази се Позив за подношење понуда. Позив за
подношење понуда, структуру цена као и техничку спецификацију је потребно
попунити и потписати. Понуду треба доставити у затвореној коверти са назнаком
ПОНУДА ЗА УСЛУГУ СЛУЖБЕНИКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ у писарницу
Наручиоца, ПУ “Милица Ножица“, ул.Владе Даниловића бр.9, Ваљево, до
02.08.2021.године, до 12,00 часова. Такође, понуда се до наведеног времена и
датума може поднети и електронским путем (путем мејла) на адресу:
milica.nozica.va@gmail.com

ПУ“Милица Ножица“
Споменка Ђуровић, в.д.директора

На основу члана 27. став 1.тачка 1. Закона о јавним набавкама у својству наручиоца
упућујемо:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА:
услугу службеника за јавне набавке
Понуда број:_______________ од _____________________
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Одговорна
уговора/

особа

/потписник

Особа за контакт:
Телефон:
Електронска пошта:
Текући рачун понуђача:
Матични број понуђача:
Порески број понуђача:
2) СТРУКТУРА ЦЕНА:
Укупна цена без ПДВ-а:
Укупна цена са ПДВ-ом:
45(четрдесетпет) дана од службеног
пријема рачуна у Установу

Рок и начин плаћања:
Место и датум
______________________

Понуђач
М.П.

______________________
/ потпис овлашћеног лица /

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
услуга службеника за јавне набавке
СПЕЦИФИКАЦИЈА
АНГАЖОВАЊЕ СЛУЖБЕНИКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ КОЈИ БИ ОБАВЉАО
СЛЕДЕЋЕ ПОСЛОВЕ:


праћење Портала ЈН у периоду од закључења уговора до 31.08.2021. и
извештавање Наручиоца о активностима на Порталу



спровођење

поступка

јавне

набавке

кречења

објекта

(припрема

документације, изузев техничких спецификација, постављање на Портал
документације, учешће као члан Комисије за јавне набавке у процесу
стручне оцене понуда и доношења предлога одлуке о додели уговора)


помоћ при регистрацији Наручиоца у регистар понуђача код АПР



помоћ приликом конкурисања на тендеру који расписује Прва основна
школа



помоћ приликом спровођења поступака набавки на које се Закон не
примењује

Напомена: рок важења уговора је до 31.08.2021.
Укупан износ без ПДВ: ________________ динара
Порез на додату вредност ______ %

Износ ПДВ: _______________

Укупан износ са ПДВ: _________________ динара
Словима: ______________________________________________ динара.

Место и датум
______________________

Понуђач
М.П.

______________________
/ потпис овлашћеног лица /

