МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА
„ЉУБОМИР НЕНАДОВИЋ“ ВАЉЕВО
Установа културе од националног значаја
Војводе Мишића 35, 14000 Ваљево
Дана: 04.04.2017. године
Ваљево
На основу члана 60. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и
Одлуке о покретању поступка бр. 192/2016 од 20.05.2016. године, наручилац објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
у квалификационом поступку - за ажурирање листе кандидата
1. За јавну набавку: Набавка књига за библиотеку.
2. Јавна набавка није обликована по партијама.
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. Подносиоци пријава су обавезни да уз пријаву доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са
чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
5. Рок за који се кандидатима признаје квалификација три године од дана објављивања прве листе кандидата.
6. Пријаву може поднети подносилац пријаве који наступа самостално, подносилац пријаве који наступа са
подизвођачем/подизвођачима, као и група подносилаца пријаве која подноси заједничку пријаву;
7. Услови за квалификацију су ближе утврђени конкурсном документацијом.
 Конкурсна документација за прву фазу квалификационог поступка се може преузети електронским путем
са Портала јавних набавки и са интернет странице наручиоца www.maticnabiblioteka-va.org.rs
8. Пријаве се могу поднети:
 путем поште или непосредно у пословним просторијама наручиоца Матична библиотека "Љубомир
Ненадовић", Установа културе од националног значајa, Војводе Мишића 35, 14000 Ваљево, са назнаком:
,,Пријава за јавну набавку добра – Набавка књига за библиотеку, ЈН бр 1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”;
9. Пријаве се подносе у затвореној коверти.
10. Рок за подношење пријава је 20.04.2017. године, до 12:00 часова, без обзира на начин доставе.
11. Отварање пријава ће се обавити дана 20.04.2017. године у 15:30 часова, у пословним просторијама
наручиоца, Матична библиотека "Љубомир Ненадовић", Установа културе од националног значајa, Војводе
Мишића 35, 14000 Ваљево
12. Представник подносиоца пријаве, пре почетка јавног отварања пријава дужан је да комисији наручиоца
предају писано пуномоћје, којим ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања пријава.
13. Одлуку о признавању квалификације подносиоцима пријава за које се утврди да испуњавају услове за
квалификацију, наручилац ће донети до 25.04.2017. године.
14. Лице за контакт: Александар Ђурић, xandar.djuric@gmail.com

