Бр. 1775/1/18
дана 09.11.2018. године
На основу члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке мале вредности бр. 1775/18 од дана 09.11.2018.године и
члана 32. СТАТУТА Наручиоца ЦЕНТРА ЗА ЗАШТИТУ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ
ЉУДИМА, Београд, адреса за пријем писмена: Министарство рада и социјалне
политике, Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне
равноправности, Немањина бр. 22-26, ПИБ: 107615111, мат.бр. 17839934, са
привременом адресом у ул. Марије Бурсаћ бр.49, Геронтолошки Центар
Београд, објекат А1, спрат 2, в.д директор наручиоца Александра Љубојевић
ДОНОСИ следеће:
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
КОЈА СПРОВОДИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале
вредности бр. 02/18- добро- ПУТНИЧКО ВОЗИЛО – шифра из речника ЈН
34110000 у следећем саставу:
ред.бр

2.

Састав

Име и презиме

1.

Председник

Врећа Мирко

2.

Заменик

Доганџић Ђорђе

3.

Члан

Марија Јанковић

4.

Заменик

Лидија Милановић

5.

Члан

Радојка Јанићијевић

6.

Заменик

Данијела Барјактаровић

Потпис

Формирана Комисија је у обавези да поступа у складу са Одлуком о
покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 1775/18 од
09.11.2018. године као и да спроведе поступак јавне набавке мале
вредности, а све у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и
одговарајућим подзаконским актима и то:

•

•

•

Комисија за спровоћење поступка ЈНМВ бр. 02/18 припремиће
Конкурсну документацију и позив за подношење понуда које ће
најкасније до среде 14.10.2018.године објавити на Порталу
јавних набавки и на сајту Наручиоца.
Комисија за спровоћење поступка ЈНМВ бр. 02/18 извршиће
јавно отварање понуда у 12ч30 мин последњег дана рока за
подношење понуда у просторијама наручиоца о чему ће се
сачинити одговарајући записник.
Након јавног отварања понуда Комисија ће сачинити и писмени
извештај о стручној оцени понуда и припремити предлог одлуке
о додели уговора.

У складу са одредбама члана 54. Закона о јавним набавкама чланови
комисије потписују и изјаву којом потврђују да у предметној јавној набавци
нису у сукобу интереса.
У Београду, дана 09.11.2018. године

В.Д ДИРЕКТОР:
Александра Љубојевић

