ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Назив наручиоца:
Aдреса наручиоца:

Природно-математички факултет
Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3

Интернет страница наручиоца: www.pmf.uns.ac.rs
Врста наручиоца:

Врста предмета:

Просвета

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке су добра Намештај за кабинете, учионице и друге просторије, по
партијама.
Шифра из Општег речника набавкe: 39110000 – Седишта, столице и сродни производи и
припадајући делови, 39120000 - столови, ормари; 39130000 - канцеларијски намештај;
39150000 - разни намештај и опрема; 39180000 - лабораторијски намештај.

Оквирни датум објављивања позива за
подношење понуда и за закључење уговора:

Оквирни датум:
-објављивања позива за подношење
понуда: април 2019.
-за закључење уговора: јун 2019.

Број уговора које наручилац намерава закључити:

-

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације
или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:
-

Посебна напомена уколико се закључује оквирни споразум:
- Оквирни споразум ће се закључити за сваку појединачну партију. Оквирни споразум
закључује се на период од годину дана, са једним или више добављача.

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:
Подаци о називу, адреси и интернет страници државног органа или организације, где се могу благовремено
добити исправни подаци о:
- Пореским обавезама – Пореска управа (Министарства финансија и привреде, Републике Србије), Саве
Машковића 3-5, Београд. Интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством државног органа
Пореске управе, могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе, о пореским обавезама које администрирају ови органи.
- Заштити животне средине – Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд. Интернет
адреса: www.sepa.gov.rs (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије,
Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса: www.merz.gov.rs).
- Заштити при запошљавању, условима рада – Министарство рада, запошљавања и социјалне политике,
Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.

Остале информације:
- 0601-1/7 од 08.01.2018. године.

