
        На основу  чл. 27. став 1) Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр.91/2019) и
Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке Библиотеке ''Др Вићентије Ракић''
Параћин бр. 110/2020 oд 20.11.2020.год и Одлуке о покретању поступка набавке на коју се
Закон не примењује - ЈН.бр.1/2021- Набавка услуга– Књиговодствене услуге   
. 

 Библиотека ,,Др Вићентије Ракић" Параћин
Бранка Крсмановића 47, 35250 Параћин

Објављује:

ЗАХТЕВ
за подношење понуда у поступку набавке на које се ЗЈН не примењује

Набавка услуга– Књиговодствене услуге   
Бр.1/2021

1) Назив, адреса, интернет страница наручиоца: Библиотека  ,,Др Вићентије Ракић"
Параћин, Бранка Крсмановића 47, 35250 Параћин, http  ://  www  .  nbvrakic  .  org  .  rs  /  

2) Врста наручиоца: библиотека
3) Врста поступка јавне набавке: Поступак набавке на које се закон не примењује.
4) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет  набавке  су  услуге:  књиговодствене  услуге  за  потребе  наручиоца,  описане  у
техничкој спецификацији 
Назив и ознака из општег речника набавки 79211000 – књиговодствене услуге. 

5) Критеријум, елементи критеријума за доделу наруџбеница:
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

6) Понуде са варијантама: нису дозвољене
7) Начин  подношења  понуда  и  рок: Понуде  са  припадајућом  документацијом

достављају се на адресу: email  :  uprava  @  nbvrakic  .  org  .  rs   или у затвореној и запечаћеној
коверти на адресу наручиоца: Библиотека ,,Др Вићентије Ракић" Параћин, Бранка
Крсмановића 47, са обавезном назнаком на лицу коверте: ”НЕ ОТВАРАТИ - Понуда
за  – ЈН.бр.1/2021-  Набавка услуга– Књиговодствене услуге ” поштом или лично
преко писарнице наручиоца. 

Рок за подношење понуда је 15.01.2021. године до 11ч и 45 мин.
8) Место, време и начин отварања понуда:

Јавно  отварање  понуда  обавиће  се  у  просторијама   Библиотеке  ,,Др  Вићентије  Ракић"
Параћин, Бранка Крсмановића 47. Понуде ће се отварати 15.01.2021. године у 12:00 часова.



Прилог 2.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

1)   ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:

Седиште понуђача (место, улица и број):

ПИБ  број понуђача:

Име особе за контакт:

Одговорно лице понуђача (потписник уговора):

Телефон понуђача:

Електронска пошта понуђача:

Текући рачун и назив пословне банке понуђача:

Матични број понуђача:

Претежна шифра делатности понуђача:

2) ПОНУДУ ПОДНОСИМО (заокружити начин подношења понуде):
       а) самостално;                             б) као заједничку понуду;           в) као понуду са подизвођачем

3) Рок важења понуде је _______ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања
понуде).

4) Број понуде Понуђача:

Р.б
р

Назив
Понуђена цена се исказује за пружање

услуге на месечном нивоу
  

1.

Набавка  Књиговодствене  услуге  за
пословање Наручиоца :  израда кварталних
и  годишњих  финансиских  извештаја,  обрачун
зарада  запослених,  привремених  и  повремених
послова и исплата члановима УО и НО, обрачун
јубиларних  награда  и  помоћи  запосленима,
спремање  и  обрада  текуће  документације  за
редовне  трошкове  пословања,  комплетно
књижење рачуна,  спремање захтева  и  налога  за
плаћање,  ажурирање  података  у  Регистру
запослених и Централном регистру ... 

            Укупна понуђена цена у динарима  (без урачунатог ПДВ-а):

        Укупна понуђена цена у динарима (са урачунатим ПДВ-ом):

Дана: _______________                          М.П.                                Потпис овлашћеног лица
                                                                                                                                                        
                                                                                                                   

                                                                                                  __________________________


