На основу чл. 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), Ансамбл народних игара и песама
Србије ,,КОЛО“ (у даљем тексту: Наручилац) упућује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 02/17
„Набавка и постављање балетског пода“
Назив Наручиоца: Ансамбл народних игара и песама Србије ,,КОЛО“
Адреса Наручиоца: Митрополита Петра 8, Београд
Интернет страница Наручиоца: www.kolo.rs
Врста Наручиоца: Индиректни корисници буџетских средстава
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
Предмет јавне набавке су: ДОБРА
Предмет и ознака из општег речника набавке:
39531400 - Подне облоге
Набавка, испорука и постављање балетских подова и додатне опреме за потребне Ансамбла
народних игара и песама Коло.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
Конкурсна документација се може преузети у електронском формату са интернет
странице Наручиоца www.kolo.rs, као и на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, за сваку
партију понаособ, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Ансамбл
народних игара и песама КОЛО, Митрополита Петра 8, Београд, са назнаком:
"ПОНУДА за јавну набавку ДОБАРА- ЈН 02/17 - „Набавка и постављање балетског
пода “ – НЕ ОТВАРАТИ“
На полеђини коверте (пошиљке) обавезно навести назив/пословно име и адресу понуђача,
особу за контакт и број телефона за контакт.
Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио најкасније до
03.11.2017. године до 11:00 часова.
Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након
истека рока за подношење понуда.
Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка
отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете
неблаговремено.
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана
03.11.2017. године у 11:30 часова, на адреси Наручиоца: Ансамбл народних игара и
песама КОЛО, Митрополита Петра 8, Београд.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано,
заведено и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда.
Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дaнa од дана отварања понуда.
Додатна обавештења:
Питања треба упутити путем поште, на адресу Ансамбл народних игара и песама
КОЛО, Митрополита Петра 8, Београд, са назнаком: „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈН 01/17“, или
електронском поштом на адресу: simona.nesic@kolo.rs
Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном
документацијом и припремом понуде, није дозвољено
Контакт особe: Симона Нешић, mejl: simona.nesic@kolo.rs.

