
 
Наручилац:Културни центар Нпвпг Сада 
Нпви Сад, Катпличка ппрта 5 
www.kcns.org.rs 
Врста наручипца: Устанпва културе 
Брпј: 9-14-3 
Датум: 16.12.2014. гпдине 
Нпви Сад 

На пснпву члана 60. став 1. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, брпј 
124/2012) наручилац пбјављује: 

 

 

ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА ЗА НАБАВКУ ДПБАРА 
-НАБАВКА МПНТАЖНЕ ЈЕДИНИЦЕ- 

у ппступку јавне набавке мале вреднпсти  
ЈН 9/14 МВ  

 
Предмет јавне набавке брпј ЈН 9-14 је – Набавка мпнтажне јединице. 
Назив и пзнака из ппштег речника набавке је: 30200000 – рачунарска ппрема и материјали. 
 
Јавна набавка није пбликпвана партије. 
 
1. Правп учешћа у ппступку имају сва правна и физичка лица кпја испуоавају пбавезне и 
дпдатне услпве предвиђене чл. 75. и 76. Закпна п јавним набавкама кпји су ближе пдређени 
кпнкурснпм дпкументацијпм. 

2. Ппнуду мпже ппднети ппнуђач кпји наступа сампсталнп, ппнуђач кпји наступа са 
ппдизвпђачем/ппдизвпђачима, кап и група ппнуђача кпја ппднпси заједничку ппнуду. 

3. Критеријум за дпделу угпвпра је најнижа ппнуђена цена. 

4. Кпнкурсна дпкументација се мпже преузети: електрпнским путем са интернет странице 
наручипца www.kcns.org.rs и са Ппртала јавних набавки. 
 
5. Ппнуде се мпгу ппднети неппсреднп у ппслпвним прпстпријама наручипца , или путем 
ппште у затвпренпј кпверти на адресу: Културни центар Нпвпг Сада, Катпличка ппрта 5, Нпви 
Сад, са назнакпм: ,,Ппнуда за јавну набавку 9-14 је – Набавка мпнтажне јединице НЕ 
ПТВАРАТИ”.   

 
6. Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране наручипца дп 25.12.2014 
гпдине  дп 09:00 часпва. 

 

7.  Рпк за ппднпшеое ппнуде је 25.12.2014. гпдине  дп 09:00 часпва, без пбзира на начин 
дпставе. 

8.  Отвараое ппнуда ће се пбавити истпг дана 25.12.2014. гпдине  у 12:00 часпва, у 
прпстпријама наручипца на наведенпј адреси. 

http://www.kcns.org.rs/
http://www.kcns.org.rs/


 
9.  Присутни представници Ппнуђача, пре ппчетка јавнпг птвараоа Ппнуда, мпрају Кпмисији 
Наручипца ппднети ппсебнп писменп пвлашћеое за учешће у ппступку птвараоа Ппнуда.  

 

10.  Одлука п дпдели угпвпра биће дпнета у рпку дп 8 дана пд дана птвараоа ппнуда. 

 
 

11. Кпнтакт путем: 
Тел: 021 528 972,  
Факс: 021 525 168,  
Е - mail адреса: javnenabavke@kcns.org.rs 
 

 

mailto:javnenabavke@kcns.org.rs

