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Жиро рачун: 840-687660-47

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, чл. 6. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС“, бр. 29/2013), Одлуке директора Mузиколошког института САНУ о покретању поступка јавне набавке мале
вредности бр. 4/2014, деловодни бр.473. од 12.11.2014. и Решења о образовању комисије за јавну набавку, бр. 474. од
12.11.2014.године, упућујемо

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈН 4/2014 – штампа монографије
1. Подаци о наручиоцу
Назив: Музиколошки институт САНУ
Адреса: Кнез Михаилова 36/4; 11000 Београд
Интернет страница: http://www.music.sanu.ac.rs
Е-mail адресa: music_inst@music.sanu.ac.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Јавна набавка мале вредности.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 4/2014. је: услуга штампе монографије
4. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Марија Хаук, 2639.033, 3287.798, music_inst@music.sanu.ac.rs
5. Подаци о предмету јавне набавке: 4/2014 штампа монографије
1.1. Књига:“ Друштвена улога салонске музике у животу и систему вредности српског
грађанства у 19. веку“

Формат : Б 5
Обим : 250 страница
Тираж: 500
Папир: слог: књижни блок: офсетни, 90 гр.
Корица: 300 гр, колор 4/0, са клапнама 9 цм, мат пластификација
Штампа : унутрашњи блок 1/1 на 90 гр папиру; корица колор 4/0 + мат пластификација 1/0
Повез: броширан , шивено концем
Припрема: доставља издавач у ПДФ формату на ЦД –у за СТР, коректуру до одобрења
штампе врши штампарија
6. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуђач подноси понуду на српском језику.
7. Начин подношења понуда
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти. На полеђини коверте
навести назив и адресу понуђача.
Понуду доставити на адресу: Музиколошки институт САНУ, 11000 Београд, Кнез Михаилова бр. 36/IV, са
назнаком: „Понуда за јавну набавку услуга – штампа, ЈН бр. 4/2014 – НЕ ОТВАРАТИ“.
8. Рок подношења понуда
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 20. 11. 2014. до 11 сати.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена
по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
9. Отварење понуда 20. 11. 2014. у 12 сати у просторијама Музиколошког института САНУ
Отварање понуда је јавно. Представник понуђача може присуствовати уз оверено оригинално
овлашћење понуђача.
10. Рок за доношење одлуке o додели уговора
20. 11. 2014. године.
Комисија за јавне набавке
Музиколошког института САНУ

