ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Назив наручиоца:

ʺ̸̛̯̦̌̌ ̨̡̛̛̣̯̖̍̍̌ "ʹ̨̛̱̥̬̍ ʻ̨̛̖̦̌̔̏̓"

Адреса наручиоца:

ʦ̨̨̠̖̏̔ ʺ̛̛̹̓̌ 35, 14000 ʦ̨̤̖̌̏

Интернет страница наручиоца: http://www.maticnabiblioteka-va.org.rs/
Врста наручиоца:

ʶ̱̣̯̱̬̌

Врста поступка јавне набавке:

ʶ̴̶̡̨̛̛̛̛̣̦̏̌̌ ̨̡̪̭̯̱̪̌

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

ʿ̬̖̥̖̯̔ ̠̦̖̌̏ ̡̦̖̌̍̌̏ ̬̍. 1/2019 ̭̱ ̨̬̔̍̌ – ʻ̡̌̍̌̏̌ ̡̧̛̐̌ ̌̚ ̨̡̛̛̣̯̖̱̍̍
ʽˀʻ: 22113000 – ʶ̧̛̖̐ ̌̚ ̨̡̛̛̣̯̖̖̍̍

Опис потребе наручиоца у случају конкурентног дијалога:

Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:
ʿ̬̖̥̖̯̦̔̌ ̠̦̌̏̌ ̡̦̌̍̌̏̌ ̛̦̠̖ ̨̡̨̛̣̦̍̏̌̌ ̨̪ ̛̪̬̯̠̥̌̌̌.

Посебна напомена ако је квалификација резервисана за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:

У случају подношења електронске пријаве - основни подаци о информационом систему
наручиоца и неопходним техничким условима за учешће:

У случају квалификационог поступка - рок за који се кандидатима признаје квалификација:
ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̡̛̛̦̯̥̌̔̔̌̌ ̛̪̬̦̠̖̌̚ ̴̶̡̡̛̛̛̣̠̱̏̌̌ ̦̌ ̨̛̪̖̬̔ ̨̔ 3 ̨̛̦̖̐̔.

Услови за признавање квалификације у квалификационом поступку:

ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̛̪̬̦̠̖̌̚ ̴̶̡̡̛̛̛̣̠̱̏̌̌ ̶̨̨̨̛̛̪̦̭̥̔̌ ̛̪̬̠̖̌̏ ̌̚ ̡̨̠̖ ̛̱̯̬̏̔ ̔̌ ̧̛̭̪̱̠̱̌̏̌
̨̱̭̣̖̏ ̌̚ ̴̶̡̡̛̛̛̣̠̱̏̌̌ ̨̬̖̖̦̖̔͂ ̡̨̡̨̦̱̬̭̦̥ ̶̨̡̨̛̱̥̖̦̯̠̥̔̌.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна:
ʶ̨̡̡̦̱̬̭̦̌ ̶̨̡̛̱̥̖̦̯̠̔̌̌ ̭̖ ̨̥̙̖ ̛̪̬̖̱̖̯̚ ̛ ̦̌ ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̛̬̖̭̌̔ ̸̶̨̛̦̬̱̌̌
http://www.maticnabiblioteka-va.org.rs/ ̛ ʿ̨̬̯̣̱̌ ̵̛̠̦̌̏ ̡̛̦̌̍̌̏ http://portal.ujn.gov.rs.

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити и
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:
ʿ̨̡̬̖̭̌ ̱̪̬̌̏̌ ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍ ˁ̛̬̠̖̍: www.poreskauprava.gov.rs
ʧ̬̌̔ ʦ̨̤̖̌̏, ʶ̨̬̬̖̌̌͂͂̏̌ 64 ʦ̨̤̖̌̏: izvorniprihodi@valjevo.org.rs
ʺ̨̛̛̦̭̯̬̭̯̌̏ ̬̌̔̌,̨̧̪̹̤̌̌̏̌̌̚ ̛ ̶̨̛̭̠̣̦̖̌ ̨̡̛̛̪̣̯̖, ʻ̧̛̖̥̦̌̌ 11 ʥ̨̖̬̐̌̔:
www.minrzs.gov.rs
ʺ̨̛̛̦̭̯̬̭̯̌̏ ̡̛̖̦̖̬̖̯̖̐, ̨̬̠̌̏̌̚ ̛ ̛̹̯̯̖̌̚ ̨̛̙̯̦̖̏ ̛̭̬̖̦̖̔, ʻ̧̛̖̥̦̌̌ 22-26 ʥ̨̖̬̐̌̔:
www.merz.gov.rs
ʤ̶̛̖̦̠̐̌ ̌̚ ̛̹̯̯̱̌̚ ̨̛̙̯̦̖̏ ̛̭̬̖̦̖̔: www.sepa.gov.rs

Услови под којима представници подносилаца пријава могу учествовати у поступку
отварања пријава:
ʽ̧̯̬̖̏̌̌ ̛̪̬̠̌̏̌ ̠̖ ̨̠̦̌̏ ̛ ̨̥̙̖ ̨̛̛̪̬̭̱̭̯̯̏̏̌ ̡̨̭̏̌ ̨̨̛̦̯̖̬̖̭̦̌̏̌̚ ̶̛̣̖. ʿ̬̖ ̸̨̡̪̖̯̌
̨̡̪̭̯̱̪̌ ̨̠̦̌̏̐ ̨̧̯̬̏̌̌̌ ̛̪̬̠̌̏̌, ̶̛̛̪̬̖̭̯̦̔̌̏ ̸̨̪̦̱͂̌̌ ̡̨̛̠ ̖̓ ̨̛̛̪̬̭̱̭̯̯̏̏̌ ̨̡̪̭̯̱̪̱
̨̧̯̬̏̌̌̌ ̛̪̬̠̌̏̌, ̛̱̙̦̔ ̭̱ ̔̌ ̡̨̛̛̛̥̭̠ ̸̶̨̛̦̬̱̌̌ ̪̬̖̠̱̔̌ ̨̛̪̭̦̌ ̨̨̪̱̦̥̠̖̓, ̡̨̛̠̥ ̖̓
̨̡̛̯̔̌̌̚ ̨̧̣̹̖̖̏̌̓ ̌̚ ̸̱̖̹̖̓ ̱ ̨̡̪̭̯̱̪̱ ̨̠̦̌̏̐ ̨̧̯̬̏̌̌̌ ̛̪̬̠̌̏̌. ˄ ̨̡̪̭̯̱̪̱ ̨̧̯̬̏̌̌̌
̛̪̬̠̌̏̌ ̡̨̛̯̦̌̏ ̨̥̱̐ ̸̨̛̱̖̭̯̯̏̏̌ ̨̭̥̌ ̨̛̣̹̖̦̏̌̓ ̶̛̛̪̬̖̭̯̔̌̏ ̸̨̪̦̱͂̌̌.

Начин подношења пријава и рок за подношење пријава:

ʿ̛̬̠̱̌̏ ̨̛̛̭̯̯̔̌̏ ̦̌ ̬̖̭̱̌̔: ʺ̸̛̯̦̌̌ ̨̡̛̛̣̯̖̍̍̌ "ʹ̨̛̱̥̬̍ ʻ̨̛̖̦̌̔̏̓", ʦ̨̨̠̖̏̔ ʺ̛̛̹̓̌
35, 14000 ʦ̨̤̖̌̏, ̭̌ ̡̨̦̦̥̌̌̚: ,,ʿ̛̬̠̌̏̌ ̌̚ ̠̦̱̌̏ ̡̦̱̌̍̌̏ ̨̬̔̍̌ – ʻ̡̌̍̌̏̌ ̡̧̛̐̌ ̌̚
̨̡̛̛̣̯̖̱̍̍, ʵʻ ̬̍ 1/2019 - ʻʫ ʽ˃ʦʤˀʤ˃ʰ”.
ʿ̛̬̠̌̏̌ ̭̖ ̭̥̯̬̌̌ ̨̨̣̬̖̥̖̦̥̍̌̐̏ ̡̨̡̨̛̱̣ ̠̖ ̛̪̬̥̤̖̦̌ ̨̔ ̭̯̬̦̖̌ ̸̶̨̛̦̬̱̌̌ ̨̔ 02.09.2019.
̨̛̦̖̐̔ ̨̔ 10:00 ̸̨̭̌̏̌.
Место, време и начин отварања пријава:

ʵ̨̦̌̏ ̨̧̯̬̖̏̌̌ ̛̪̬̠̌̏̌ ̛̖̍̓ ̨̨̬̙̦̔̌ 02.09.2019. ̨̛̦̖̐̔ ̱ 11:00 ̸̨̭̌̏̌, ̦̌ ̛̬̖̭̌̔: ʺ̸̛̯̦̌̌
̨̡̛̛̣̯̖̍̍̌ "ʹ̨̛̱̥̬̍ ʻ̨̛̖̦̌̔̏̓", ʦ̨̨̠̖̏̔ ʺ̛̛̹̓̌ 35, 14000 ʦ̨̤̖̌̏.
ʥ̨̨̣̬̖̥̖̦̌̐̏ ̛̪̬̭̪̖̣̖ ̛̪̬̠̖̌̏ ̡̨̛̛̥̭̠̌ ̖̓ ̨̛̯̬̯̏̌̌ ̨̪ ̨̬̖̭̣̖̱̔̔ ̛̪̬̭̪̖̓̌.

Рок за доношење одлуке:

ˀ̨̡ ̌̚ ̨̨̧̦̹̖̖̔ ʽ̡̣̱̖̔ ̨ ̧̛̪̬̦̱̌̏̌̚ ̴̶̡̡̛̛̛̣̠̖̏̌̌ ̠̖ 8
(̨̭̥̌) ̦̔̌̌ ̨̔ ̦̔̌̌ ̨̧̯̬̏̌̌̌ ̛̪̬̠̌̏̌.

Лице за контакт:

ʵ̨̛̭̪ ʧ̸̛̬̦̦̌̌
ʫ-mail ̬̖̭̌̔̌: gracaninjoca@yahoo.com ; ̴̨̯̖̣̖̦ 0658752696

Остале информације:

