ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА OПШТИНЕ ПАРАЋИН
Краља Петра Првог бр 1335250 ПараћинПИБ 105621525 МБ 17716883

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуда за набавку услуга – КОНСУЛТНТСКЕ УСЛУГЕ Наручиоца Туристичка организација
општине Параћин.
I ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОПИС УСЛУГА


КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ

-Усмене и писмене консултације у вези са применом закона о јавним набавкама
-Израда аката у поступцима јавних набавкии набавки на које се закон не примењује
-Израда плана, измене плана и техничке исправке плана јавних набавки на које се закон не
примењује
-Израда кварталног извештаја
-Рад у софтверу за планирање и квартално извештавање
-Рад на порталу ЈН
-Учешће у свим фазама поступака јавних набавки и набавкама на које се закон не примењује
-Праћење других релавантних прописа и израда аката према потребама наручиоца
II РОК И НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА, ДАТУМ ОТВАРАЊА ПОНУДА
-Рок за доставу понуда је до 08.01.2018. године до 10:00 часова.
-Начин достављања понуда: лично или путем поште, без обзира на начин предаје благовремена је
понуда која је приспела пре рока назначеног у претходном ставу. Понуда мора бити достављена са
траженим обрасцима у затвореној коверти на којој ће на предњој страни писати ПОНУДА –
КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ а на полеђини назив Понуђача.
III УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ ДА БИ СЕ ЊЕГОВА ПОНУДА РАЗМАТРАЛА
-Понуђач који учествује у поступку предметне набавке мора да располаже 1 службеником за јавне
набавке.
Доказ:
фотокопија сертификата или уверења/решења о положеном стручном испиту за службеника за
јавне набавке.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број:_____________________

КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив Понуђача
Адреса Понуђача
Одговорно лице
Особа за контакт
Телефон/факс
Електронска пошта
Текући рачун понуђача
Матични број понуђача
Порески број понуђача (ПИБ)
ПДВ број
МП

Потпис одговорног лица понуђача
________________________

Датум:_________________

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Цена без ПДВ-а
Цена са ПДВ-ом
*Цена се исказује за пружање предметне услуге на месечном нивоу.

У _______________________ дана ________201_.г.
Структуру цене дао:
М.П____________________________
потпис овлашћеног лица понуђача

