ОШ“ ЈОЖЕФ АТИЛА“,НОВИ САД
ШАРПЛАНИНСКА 28
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НАБАВКА КЊИГА ЗА ПОТРЕБЕ БИБЛИОТЕКЕ

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-ИЗДАВАЊЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ (у складу са чланом 39. став 6. Закона о јавним набавкама)
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ


1.1. Подаци о наручиоцу:



Назив наручиоца:


Основна школа „Јожеф Атила“



Седиште наручиоца:

Шарпланинска бр.28 Нови Сад



Матични број наручиоца:


08066787



ПИБ наручиоца:

100713932



Врста наручиоца:

установа (категорија просвета-основно образовање)



Интернет страница наручиоца:

www.jatila.edu.rs



Е-маил адреса:

jatila.edu@gmail.com


Особа за контакт:

Зита Јаковљевић, тел. 021/505-164





1.2. Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности путем наруџбенице по партијама, а у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.


Напомена: Предметни поступак набавке спроводи се у складу са чланом 39.

став 6. Закона о јавним набавкама, тако да наручилац, у смислу одредбе члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, није припремио

целокупну конкурсну документацију

.



1.3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке је набавка књига за потребе библиотеке за 2016. годину.

1.4 Напомена да ли је у питању резервисана јавна набавка:
Предметна јавна набавка није резервисана само за установе, организације, удружења или	привредне субјекте за	радно	оспособљавање,	професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом, тако да равноправно могу учествовати сви заинтересовани понуђачи.

1.5. Контакт:
Особа за контакт у вези предметне јавне набавке је Зита Јаковљевић, телефон 021/505-164, сваког радног дана у периоду од 12.00-14.00 часова.

1.6. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети на:
    _ Порталу јавних набавки (portal.ujn.gov.rs ) и сајт наручиоца:www.jatila.edu.rs
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1.7. Начин и рок за подношење понуда:

Понуде, се достављају у затвореној коверти, на начин да се приликом отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, на адресу наручиоца: Основна школа „Јожеф Атила“ , Шарпланинска бр.28, 21000 Нови Сад, са обавезном назнаком на лицу коверте: "Понуда за јавну набавку књига за библиотеку“- не отварати, препоручено поштом или лично преко писарнице Наручиоца. На полеђини коверте навести назив, адресу и број телефона понуђача.


Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:

Рок за достављање понуда је 13.12.2016. године до 10,00 часова.

Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда:
Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим, а Наручилац ће их по окончању поступка отварања понуда вратити неотворене понуђачима уз назнаку да су неблаговремене.

1.8. Обавештење о отварању понуда начину подношења пуномоћја:

Место отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се у згради Основне школе „Јожеф Атила“, Шарпланинска бр.28.

Дан и сат отварања понуда: 13.12.2016. године са почетком у  12.00 часова.

Време и начин подношења пуномоћја:
Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који морају имати писано овлашћење тј. пуномоћ. Писано овлашћење се предаје Комисији пре отварања понуда. (Овлашћење представника понуђача је саставни део конкурсне документације).Уколико овлашћени представници не поднесу овлашћење, у поступку учествују као обична јавност.

1.9. Обавештење о року у коме ће се донети одлука о додели уговора:
Одлука о издавању наруџбенице, са образложењем, донеће се у року од 5 дана од дана јавног отварања понуда.
Критеријум за оцену понуда у поступку предметне јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Уколико више понуда има исту понуђену најнижу цену, биће изабрана понуда понуђача који је понудио боље услове испоруке и плаћања. 
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ


2.1. Опис предмета набавке:
Предмет јавне набавке је набавка књига за потребе библиотеке за 2016. годину, у свему према техничким захтевима наручиоца.
Ознака из општег речника набавке је 22113000 - књиге.
Понуђена	добра	морају	да	буду	испоручена	према	опису	и	траженим карактеристикама.

2.2. Опис партије и ознака из општег речника набавке:
Предметна јавна набавка је обликована по партијама, тако да ће се након окончаног поступка најповољнијем понуђачу издати наруџбеница. 

(3) Додатне информације и појашњења
Понуђач може, у писаном облику, на адресу Основна школа „Јожеф Атила“, Шарпланинска бр.28, или на е-маил: jatila.edu@gmail.com, тражити додатне информације у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.
Наручилац ће одговорити у писаном облику, у року од три дана од дана пријема захтева понуђача, и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.

Тражење додатних информација и појашњења путем електронске поште на

мејл jatila.edu@gmail.com се може вршити сваког радног дана (понедељак

– петак), од 12.00 до 14.00 часова.
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О Б Р А З А Ц П О Н У Д Е
за јавну набавку књига за потребе библиотеке, за 2016. годину


ПАРТИЈА 1-Књиге НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ



Р.б

 
Izdavač ili odgovarajuće


НАСЛОВ ЧАСОПИСА


Јед. мере


Коли чина

Јединична цена 
1.

ДОО „Школска књига“,Нови Сад
ЕЦИ,ПЕЦИ,ПЕЦ-народне приче и песме, загонетке,брзалице и успаванке (тврд повез)
кд
20

2.

ДОО „Школска књига“,Нови Сад
ПЕПЕЉУГА-шаљиве народне приче,бајке,пословице и приче о животињама (тврд повез)
кд
20

3.

ДОО „Школска књига“,Нови Сад
ВИЛИНА ГОРА-избор народних бајки и приповедака
кд 
20

4.

ДОО „Школска књига“,Нови Сад
ЗЛАТНА ЈАБУКА И ДЕВЕТ ПАУНИЦА-народне лирске песме, приповедтке и умотворине 
(тврд повез)
кд
20


5.


ДОО „Школска књига“,Нови Сад
КРЕПАО КОТАО-народне бајке, шаљиве приповетке и легенде 
(тврд повез)
кд
15


6.

ДОО „Школска књига“,Нови Сад
ПРЕДРАГ И НЕНАД-неистините народне песме преткосовског циклуса (тврд повез)
кд
15

7.

ДОО „Школска књига“,Нови Сад
КОСОВКА ДЕВОЈКА-епске народне песме о Косовском бојку и Краљевићу Марку (тврд повез)
кд
15

8.
ДОО „Школска књига“,Нови Сад
НАЈВЕЋА ЈЕ ЖАЛОСТ ЗА БРАТОМ-народне лирске, обичајне и породичне песме (тврд повез)
кд
15

9.
ДОО „Школска књига“,Нови Сад
СВЕТИ САВА-избор списа и песништво о Светом Сави (тврд повез)
кд
15

10.
ДОО „Школска књига“,Нови Сад
ЛАСНО ЋЕМО АКО ЈЕСМО ЉУДИ-народне песме покосовском.Циклус  о ускоцима и хајдуцима (тврд повез)
кд
15

11.
ДОО „Школска књига“,Нови Сад
СУМЉИВО ЛИЦЕ,Бранислав Нушић
(брошура повеза)
кд
15

12.
ДОО „Школска књига“,Нови Сад
УСТА РАЈА КО ИЗ ЗЕМЊЕ ТРАВА- епске народне песме о особођењу 
(брошура повеза)
кд
15

13.
ДОО
“Пчелица“,
Чачак
Едиција деца читају српску историју,Слободан Станишић,
„СТЕФАН НЕМАЊА ДОБИЈА СИНА РАСТКА“
(тврд повез)
кд
1

14.
ДОО
“Пчелица“,
Чачак
Едиција деца читају српску историју,Слободан Станишић,
„СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ И ВЕНЕЦИЈАНСКА ПРИНЦЕЗА “
(тврд повез)
кд
1

15.
ДОО
“Пчелица“,
Чачак
Едиција деца читају српску историју,Слободан Станишић,
„УРОШ ПРВИ И ЈЕЛЕНА АНЖУЈСКА “ (тврд повез)

кд
1

16.
ДОО
“Пчелица“,
Чачак
Едиција деца читају српску историју,Слободан Станишић,
„КРАЉ ДРАГУТИН ИСПАШТА ГРЕХ “ (тврд повез)

кд
1

17.
ДОО
“Пчелица“,
Чачак
Едиција деца читају српску историју,Слободан Станишић,
„КРАЉ МИЛУТИН ИЗМЕЂУ ЉУБАВИ И КРУНЕ “ (тврд повез)

кд 
1

18.
ДОО
“Пчелица“,
Чачак
Едиција деца читају српску историју,Слободан Станишић,
„СТЕФАН ДЕЧАНСКИ ОД РОБА ДО КРАЉА “ (тврд повез)

кд
1

19.
ДОО
“Пчелица“,
Чачак
Едиција деца читају српску историју,Слободан Станишић,
„ДУШАН СИЛНИ ДЕТИЊСТВО БУДУЋЕГ ЦАРА “ (тврд повез)

кд
1

20.
ДОО
“Пчелица“,
Чачак
Едиција деца читају српску историју,Слободан Станишић,
„УРОШ НЕЈАКИ СИН ДУШАНА СИЛНОГ “ (тврд повез)

кд
1

21.
ДОО
“Пчелица“,
Чачак
Едиција деца читају српску историју,Слободан Станишић,
„МАРКО КРАЉЕВИЋ И ЊЕГОВА БРАЋА “ (тврд повез)

кд
1

22.
ДОО
“Пчелица“,
Чачак
Едиција деца читају српску историју,Слободан Станишић,
„МИЛОШ ОБИЛИЋ ЈУНАК НАД ЈУНАЦИМА “ (тврд повез)

кд
1

23.
ДОО
“Пчелица“,
Чачак
Едиција деца читају српску историју,Слободан Станишић,
„КНЕЗ ЛАЗАР У ЗАМЦИ ЛУКАВОГ ЖУПАНА “ (тврд повез)

кд 
1

24.
ДОО
“Пчелица“,
Чачак
Едиција деца читају српску историју,Слободан Станишић,
„ДЕСПОТ СТЕФАН ВИТЕЗ РЕДА ЗМАЈА “ (тврд повез)

кд
1

25.
ДОО
“Пчелица“,
Чачак
Едиција деца читају српску историју,Слободан Станишић,
„СИМОНИДА НАЈМЛАЂА СРПСКА КРАЉИЦА “ (тврд повез)

кд
1

26.
ДОО
“Пчелица“,
Чачак
Едиција деца читају српску историју,Слободан Станишић,
„ЈЕФИМИЈА ПРВА СРПСКА КЊИЖЕВНИЦА “ (тврд повез)

кд
1

27.
ДОО
“Пчелица“,
Чачак
Едиција деца читају српску историју,Слободан Станишић,
„КЊЕГИЊА МИЛИЦА И ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА “ (тврд повез)

кд 
1

28.
ДОО
“Пчелица“,
Чачак
Едиција деца читају српску историју,Слободан Станишић,
„ПРИНЦЕЗА ОЛИВЕРА НА ДВОРУ СУЛТАНА БАЈАЗИТА “ (тврд повез)

кд
1

29.
ДОО
“Пчелица“,
Чачак
Едиција деца читају српску историју,Слободан Станишић,
„КАРАЂОРЂЕ ВОЂА КОМЕ СЕ ДИВИО СВЕТ “ (тврд повез)




30.
ДОО
“Пчелица“,
Чачак
Едиција деца читају српску историју,Слободан Станишић,
„СТАНОЈЕ ГЛАВАШ СРПСКИ ВОЈВОДА-ХАЈДУЧКИ КРАЉ “ 
(тврд повез)

кд
1

31.
ДОО
“Пчелица“,
Чачак
Едиција деца читају српску историју,Слободан Станишић,
„ХАЈДУК ВЕЉКО ЈУНАК ВРЕДАН ЦЕЛЕ ВОЈСКЕ “ 
(тврд повез)

кд 
1

32.
ДОО
“Пчелица“,
Чачак
Едиција деца читају српску историју,Слободан Станишић,
„ЧУЧУК СТАНА ДЕВОЈКА СА СТО МЕГДАНА “ 
(тврд повез)

кд
1

33.
ДОО
“Пчелица“,
Чачак
Едиција деца читају српску историју,Слободан Станишић,
„СТАРИНА НОВАК ХАЈДУК И ВОЈСКОВОЂА “ 
(тврд повез)

кд
1

34.
ДОО
“Пчелица“,
Чачак
Едиција деца читају српску историју,Слободан Станишић,
„МИЛОШ ОБРЕНОВИЋ ВЕЛИКИ СРПСКИ КНЕЗ “ 
(тврд повез)

кд
1

35.
ДОО
“Пчелица“,
Чачак
Едиција деца читају српску историју,Слободан Станишић,
„ПРОКЛЕТА  ЈЕРИНА ЗИДА ГРАД СМЕДЕРЕВО  “ (тврд повез)

кд
1

36.
ДОО
“Пчелица“,
Чачак
Едиција деца читају српску историју,Слободан Станишић,
„ДЕСПОТ ЂУРАЂ У ГРАДУ СА ШЕСТ КУЛА “ (тврд повез)

кд 
1

37.
ДОО
“Пчелица“,
Чачак
    Бранко Ћопић,
„МАГАРЕЋЕ ГОДИНЕ “ (тврд повез)

кд
5

38.
ДОО
“Пчелица“,
Чачак
Бранко Ћопић,
„ДОЖИВЉАЈИ МАЧКА ТОШЕ“
(тврд повез)
кд
10

39.
ДОО
“Пчелица“,
Чачак
Бранислав Нушић,
„АУТОБИОГРАФИЈА“
кд
5

40.
ДОО
“Пчелица“,
Чачак
Ана Франк,
„ДНЕВНИК АНЕ ФРАНК“
кд
3

41.
„EVRO BOOK“
Енциклопедије:ЗАШТО?КАКО?-„ЉУДСКО ТЕЛО“`
кд
1

42.
„EVRO BOOK“
Енциклопедије:ЗАШТО?КАКО?-„МОРЕ“`
кд
1

43.
„EVRO BOOK“
Енциклопедије:ЗАШТО?КАКО?-„ЕКОЛОГИЈА“`
кд
1

44.
„EVRO BOOK“
Енциклопедије:ЗАШТО?КАКО?-„ЖИВОТИЊЕ“`
кд
1

45.
„EVRO BOOK“
Енциклопедије:ЗАШТО?КАКО?-„СВЕМИР“`
кд
1

46.
„EVRO BOOK“
Џеронимо Стилтон,
„ТАЈНА СМАРАГДНОГ ОСТРВА“
кд
1

47.
„EVRO BOOK“
Џеронимо Стилтон,
„СОК ОД МУВА ЗА ГРОФА“
кд
1

48.
„EVRO BOOK“
Џеронимо Стилтон,
„ОСМЕХ МОНА МИШИЦЕ“
кд
1

49.
„EVRO BOOK“
Џеронимо Стилтон,
„ДОЛИНА ЏИНОВСКИХ СКЕЛЕТА“
кд
1

50.
„EVRO BOOK“
Џеронимо Стилтон,
„ТАЈНИ АГЕНТ ООК“
кд 
1

51.
„EVRO BOOK“
Џеронимо Стилтон,
„ЧУДАН СЛУЧАЈ СА ТИРАМИСУОМ“
кд
1

52.
„EVRO BOOK“
Џеронимо Стилтон,
„НОВОГОДИШЊА МИСТЕРИЈА“
кд
1

53.
„EVRO BOOK“
Џеронимо Стилтон,
„ТАЈНА НЕСТАЛОГ ЈЕЗЕРА“
кд
1

54.
„EVRO BOOK“
Џеронимо Стилтон,
„КРАЂА ОГРОМНОГ ДИЈАМАНТА“
кд
1

55.
„EVRO BOOK“
Џеронимо Стилтон,
„БЛАГО С УКЛЕТОГ ОСТРВА“
кд
1

56.
„EVRO BOOK“
Џеронимо Стилтон,
„ТАЈНА ВЕЛИКОГ БИСЕРА“
кд
1

57.
„EVRO BOOK“
Џеронимо Стилтон,
„ОСАМ САТИ ПРАВАЦ ШКОЛА“
кд
1

58.
„EVRO BOOK“
Едиција Хенријева кућица,
„ДИНОСАУРУСИ“
кд
1

59.
„EVRO BOOK“
Едиција Хенријева кућица,
„ГМИЗАВА СТВОРЕЊА“
кд
1

60.
„EVRO BOOK“
Едиција Хенријева кућица,
„ТЕЛО“
кд
1

61.
„EVRO BOOK“
Едиција Хенријева кућица,
„ВИТЕЗОВИ“
кд
1

62.
„EVRO BOOK“
Едиција Хенријева кућица,
„ДРВЕНИ ЕГИПЋАНИ“
кд
1


УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а



кд
1

ПДВ



кд

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом



кд

Услови плаћања: 100% avans 


Рок испоруке: 5  дана од авансне уплате.


Рок важења понуде: ________ дана ( најмање 30 дана од дана отварања понуда).


Остале напомене:____________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

Прилози обрасца понуде:
_ Прилог 1 (подаци о понуђачу),
_ Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) _ Прилог 3 (подаци о подизвођу)


Датум

______.______. 2016. год.	М.П.




































 Понуђач

____________________________ (потпис овлашћеног лица)
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ПАРТИЈА 2.-књиге НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ



Р.б

 
Izdavač ili odgovarajuće


НАСЛОВ ЧАСОПИСА


Јед. мере


Коли чина

Јединична цена 


1.
“WESTBOOK”
Horgoš

P.L.Travers
„A CSUDÁLATOS MARY“
кд
2

2.
“WESTBOOK”
Horgoš

Džeronimo Stilton
„A KALÓZ-SZIGETEK KINCSE”
кд
2

3.
“WESTBOOK”
Horgoš
Mikszáth Kálmán
„A NOSZTY FIÚ ESETE TÓTH MARIVAL”
кд
5

4.
“WESTBOOK”
Horgoš
Blue, Duck Egg 
„A TÖKÉLETES KARÁCSONYFA”
кд
1

5.
“WESTBOOK”
Horgoš
Mari Mori Žoze  „HEIDI”
кд
2

6.
“WESTBOOK”
Horgoš
Zbirka bajki „HULL A HÓ”
кд
1

7.
“WESTBOOK”
Horgoš
Mikszáth Kálmán
 „KÜLÖNÖS HÁZASSÁG”
кд
5

8.
“WESTBOOK”
Horgoš
P.L.Travers
„MARY POPPINS A CSERESZNYEFA UTCÁBAN”
кд
1

9.
“WESTBOOK”
Horgoš
Jókai Mór„SÁRGA RÓZSA”
кд
5

10.
“WESTBOOK”
Horgoš
Mikszáth Kálmán
 „SZENT PÉTER ESERNYŐJE”
кд
10

11.
“WESTBOOK”
Horgoš
Zbirka bajki
„TANULASÁGOS ÁLLATMESÉK”
кд
1


УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а




1

ПДВ





УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом






Услови плаћања: 100% avans 


Рок испоруке: 5  дана од авансне уплате.


Рок важења понуде: ________ дана ( најмање 30 дана од дана отварања понуда).


Остале напомене:____________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

Прилози обрасца понуде:
_ Прилог 1 (подаци о понуђачу),
_ Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) _ Прилог 3 (подаци о подизвођу)






Датум

______.______. 2016. год.	М.П.				 Понуђач

___________________________   (потпис овлашћеног лица)
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ПРИЛОГ





ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ







Пословно име понуђача:





Адреса седишта:





Особа за контакт:




Е-маил адреса:




Телефон/Мобилни телефон:




Факс:




Матични број понуђача:




Порески идентификациони број (ПИБ)





Број рачуна и банка где је отворен












Датум	Понуђач

______.______. 2016. год.	М.П.	___________________________ (потпис овлашћеног лица)













file_42.png

file_43.png

file_44.png


file_45.wmf



file_46.wmf



file_47.wmf


Конкурсна документација за јавну набавку број 8/2016- набавка књига за потребе библиотеке, за 2016. годину 7/11



file_48.png


file_49.wmf


МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ 



ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОЖЕФ АТИЛА“
Нови Сад, Шарпланинска бр. 28



Редни број наруџбенице: Датум:______2016. године.


МОДЕЛ
Н А Р У Џ Б Е Н И Ц А


На	основу	Ваше	понуде	која	је	код	наручиоца	заведена	под	бројем__________ од_____________ године за ПАРТИЈУ ___, а у вези с поступком набавке књига за потребе библиотеке (на основу члана 39. став 6. Закона о јавним набавкама ( "СЛ. гласник РС" 124/12,), молимо да нам, у року и условима по понуди, омогућите набавку и испоруку истих.

1) Количина: Предмет набавке је набавка књига за 2016. годину, према прихваћеној понуди.


2) Укупно понуђена цена: ___________ динара, без ПДВ-а.

3) Рок испоруке књига: max 5 дана од  авансне уплате.

4) Услови плаћања: 100% avans.

5) Начин испоруке : Добављач ће испоруку књига извршити на адресу Основна школа „Јожеф Атила“, ул.Шарпланинска бр.28 , 21000 Нови Сад.

6) Ако добављач не испоручи уговорену количину књига или део уговорене количине, Школа има право да тражи накнаду штете због неизвршавања уговора.

7) Наруџбеница се издаје са роком важности до окончања испоруке књига које су обухваћене спецификацијом.





Директор школе

    Драган Утржан
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ



Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као понуђач, дајем следећу изјаву:


И З Ј А В У


Понуђач _____________________________________ из ___________________________,


ул._____________________________________, са матичним бројем__________________ испуњава све законске услове за учешће у поступку набавке књига за потребе библиотеке Основне школе „Јожеф Атила“ (ЈН 8/2016), и потврђује да је сагласан са моделом наруџбенице.


Овом изјавом понуђач потврђује:


1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији.








Датум	Понуђач

______.______. 2016. год.	М.П.	____________________________ (потпис овлашћеног лица)
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ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА



___________________________________________________________________________ (име и презиме лица које представља понуђача)



из___________________________, ул.___________________________________________




бр.л.к._____________ овлашћује се да у име _____________________________________ (назив понуђача)



из__________________________, може да учествује у поступку јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39. став 6. Закона о јавним набавкама, набавка књига за потребе Основне школе „Јожеф Атила“.
Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.













Дана: ______.______. 2016. године

ПОНУЂАЧ



(потпис овлашћеног лица)


М.П.
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