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На пснпву члана 39. и 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, чл. 6. Правилника п
пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и начину дпказиваоа
испуоенпсти услпва („Сл. гласник РС“, бр. 29/2013), Одлуке директпра Балканплпшкпг института САНУ п
ппкретаоу ппступка јавне набавке мале вреднпсти 5/2013, делпвпдни бр 158/1 пд 25. 09. и Решеоа п
пбразпваоу кпмисије за јавну набавку, бр. 159/1 пд 25. 09. гпдине, упућујемп

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈН 5/2013 – штампа књига
1. Ппдаци п наручипцу
Назив: Балканплпшки институт САНУ
Адреса: Кнез Михаилпва 35/4; 11000 Бепград
Интернет страница: http://www.balkaninstitut.com
Е-mail адресa: balkinst@bi.sanu.ac.rs
2. Врста ппступка јавне набавке
Јавна набавка мале вреднпсти.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 5/2013 је: услуга штампе 3 коигe.
4. Кпнтакт (лице или служба)
Лице за кпнтакт: Кранислав Вранић; Тел: 2639830; E-mail: kranislav.vranic@bi.sanu.ac.rs
5. Ппдаци п предмету јавне набавке 5/2013 штампа коига
a) Мпнпграфија Србија у британској политици 1889-1903, аутпр Љубпдраг Ристић
b) Збпрник The Italian Strategies in the Balkans from Risorgimento to Communism, ур. Впјислав
Павлпвић
c) часппис Balcanica 44
6. Ппдаци п језику на кпјем ппнуда мпра да буде састављена
Ппнуђач ппднпси ппнуду на српском језику.
7. Начин ппднпшеоа ппнуда
Ппнуђач ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппште у затвпренпј кпверти. На пплеђини
кпверте навести назив и адресу ппнуђача.
Ппнуду дпставити на адресу: Балканплшки институт САНУ, 11000 Бепград, Кнез Михаилпва бр.
35. са назнакпм: „Ппнуда за јавну набавку услуга – штампа, ЈН бр. 5/2013 – НЕ ОТВАРАТИ“.
8. Рпк ппднпшеоа
Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране наручипца дп 1. 11. 2013. дп
11 сати.
Ппнуда кпју наручилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпшеое ппнуда, пднпснп кпја је
примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се
неблагпвременпм.
9. Отвареое ппнуда 1. 11. у 12 сати у прпстпријама Балканплпшкпг института САНУ
Отвараое ппнуда је јавнп. Представник ппнуђача мпже присуствпвати уз пверенп пригиналнп
пвлашћеое ппнуђача.
10. Рпк за дпнпшеое пдлуке o дпдели угпвпра
1. 11. 2013. гпдине.
Кпмисија за јавне набавке Балканплпшкпг института САНУ

