НАРУЧИЛАЦ: Установа Нишки културни центар
Станоја Бунушевца бб, Ниш
Редни број јавне набавке: 26/2020
Предмет: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Наручилац: Установа Нишки културни центар, Ниш, улица Станоја Бунушевца бб
/www.nkc.rs/
Врста наручиоца: Установа
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Предмет јавне набавке: Услуге
Опис предмета јавне набавке: Штампање часописа „Филаж“
Критеријум за доделу уговора: „Економски најповољнија понуда“

Елементи критеријума за оцењивање и рангирање понуда су:
1.

Понуђена цена

70 пондера

2.

Рок извршења услуге

30 пондера

УКУПАН БРОЈ ПОНДЕРА

100 пондера

Детаљан опис вредновања критеријума дат је у конкурсној докуметацији.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресу где је
конкурсна документација доступна: Конкурсна документација као и евентуалне
учињене измене и/или допуне, као и додатна појашњења конкурсне документације се
могу преузети у електронском облику са Портала јавних набавки и интернет странице
Наручиоца /www.nkc.rs/, односно биће достављена електронском поштом по пријему
захтева понуђача за достављање исте.
Заинтересованим
лицима која упуте захтев за достављање конкурсне
документације на факс: 018/595-740 или mail: pravnasluzbankc@gmail.com, иста ће бити
достављена електронском поштом.
Начин подношења понуде и рок: Понуде се подносе у затвореној коверти, на коју
понуђач уписује назив, адресу, телефон и контакт особу подносиоца понуде –
понуђача, назив и адресу примаоца понуде – Установа Нишки културни центар, број и
назив јавне набавке за коју подноси понуду са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.
Заинтересовани понуђачи су обавезни да своје понуде доставе лично или путем
поште најкасније до 21.7.2020.године до 13,00 часова.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу: Установа Нишки
културни центар, правна служба, у улици Станоја Бунушевца бб, до наведеног рока,
укључујући и понуде послате поштом.
Место , време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити истог
дана, по истеку рока за подношење понуда, у 13,15 сати, у Установи Нишки културни
центар у улици Станоја Бунушевца бб, у просторијама правне службе.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда дужни су да
поднесу овлашћење и исто је пожељно предати Комисији непосредно пре отварања
понуда.
Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора, односно о обустави поступка
предметне јавне набавке, наручилац ће донети у оквирном року од 5 (пет) дана од
дана сачињавања извештаја Комисије , с тим што исти не може бити дужи од 10 (десет)
дана од дана сачињавања извештаја Комисије.
Лице за контакт: Наташа Ристић Установа Нишки културни центар, контакт телефон
018/595-740, факс 018/595-741, e-mail:pravnasluzbankc@gmail.com
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