
Културни центар“Хаџи Рувим“ Лајковац 

Војводе Мишића 2. 

14224 Лајковац 

Број: 238 

Дана : 25.10.2013. године 

Л а ј к о в а ц 

ПИБ 101343047 

Матични број 17031694 

Tel. 014/3431-176,fax 014/3431-176 

 

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012) упућује се: 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

 Наручилац : Културни центар“Хаџи Рувим“ Лајковац 

                Адреса: ул, Војводе Мишића 2 ,14224 Лајковац, 

                Web sajt: www. lajkovac.org.rs 
 адреса електронске поште: kclajkovac@open.telekom.rs  

Врста наручиоца: Културни центар“Хаџи Рувим“ Лајковац 

Врста поступка: јавна набавка мале вредности 

 Врста предмета: добра 

Опис предмета набавке: НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ (РАСВЕТА 

И ОЗВУЧЕЊЕ)ЈНМВ БР 03/13 

 Назив из општег речника набавке: микрофони, звучници,лантерне,држачи за лампе,прибор за 

аудио опрему. 

Шифра из општег речника набавки: 32341000, 32342412, 31527210,31532800,32351300   
Критеријум за избор најповољније понуде: најнижа понуђена цена . 

Начин преузимања конкурсне документације: Преузимање конкурсне документације сви 

заинтересовани понуђачи могу извршити на Порталу јавних набавки,интернет страни општине 

Лајковац: www. lajkovac.org.rs и у просторијама Културног центара“Хаџи Рувим“ Лајковац 

сваког радног дана од 07:30 до 14:00 часова. 

Начин подношења понуде и рок: Понуђачи подносе понуду поштом на адресу: 

Културни центар“Хаџи Рувим“ Лајковац Војводе Мишића 2.14224 Лајковац, 

или се предаје лично на исту адресу Културни центар“Хаџи Рувим“ Лајковац 

Војводе Мишића 2.14224 Лајковац,у затвореној коверти на којој мора да се 

наведе текст“НЕ ОТВАРАЈ- понуда за јавну набавку мале вредности добра 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ (РАСВЕТА И ОЗВУЧЕЊЕ),ЈНМВ 

03/13.На полеђини коверте написати назив понуђача, адреса,телефон и име 

особе за контакт. 

Понуђачи су у обавези да своје понуде, доставе до 05.11.2013. године до 12:00. 

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити 

дана 05.11.2013. године  у 12:15 часова, у просторијама : Културни центар“Хаџи 

Рувим“ Лајковац Војводе Мишића 2.14224 Лајковац.   

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 

Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају Комисији за 

спровођење поступка јавне набавке Наручиоца поднети пуномоћје (овлашћење) за учешће у 

поступку отварања понуда 

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року до 8 дана од дана јавног 

отварања понуда. 
Лица за контакт су  Слађана Пажиновић и Немања Петровић, тел. 014/3431-176, Факс: 

014/3431-176, адреса електронске поште: kclajkovac@open.telekom.rs  

 


