Број:
Датум: 23.05.2014.године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈНМВ 01-2014
1. Наручилац
На основу члана 55. став. 1 тачка 2. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012), наручилац Завод за проучавање културног
развитка – Установа културе од националног значаја, Београд, ул. Риге од Фере 4,
интернет адреса www.zaprokul.org.rs позива све заинтересоване понуђаче да поднесу понуде
у складу са Законом, конкурсном документацијом и позивом.
2. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке мале вредности број 01-2014 је набавка услуге штампања за
потребе Завода за проучавање културног развитка за 2014. годину. Назив и ознака
из општег речника набавки:
79800000- услуге штампања.

Назив

Врста
штампе

Формат и
деб. папира

Корицa и
повез

Часопис Култура
(4 броја)

Равна (офсет)
књижни блок
1/1

Б5; 13 x 26 цм;
80 грамски
офсетни папир

Часопис Култура
- позивнице
ПубликацијаАтлас галерија и
излагачких
простора

Штампа
позивница 4/4
Равна (офсет)
у боји;
¾ боја

20x20 цм
Дорада: превој
A5 (210x148 mm)
130 грамскa мат

У боји, 300 грама
кунстдрук, 4/0 сјајна
пластификација,
броширани повез
/

ПубликацијаУНЕСКО
Конвенција о
културној
разноликости

Равна (офсет)
у боји;
књижни блок
4/4

A4; 80 грамски
офсетни папир

Комплети промо
материјала
(Блокови А5,
оловке
фасцикле)

/

/

а/ Блок

Равна офсет
1/0

80 грамски
офсетни папир

б/ Фасцикла

Штампа 4/0
штанцовање
Штампа 1/0

ц/ Оловка

Фото
Број
Тираж
таб. граф. страниц
а
Црно-беле

1392
(4 x 348)

2000
(4 x 500)

Фотографија у
боји
графикони
у боји

/
320

4 x 150
600
300

/

56

1000

/

/

200
комплета
специф.
а/б/ц

/

/

50 листова

300 грама
кунстдрук

Корица 4/0, 300
грама мат
пластификација,
спирални повез
Мат
пластификација

/

/

/

/

/

/

/

/

Насловна страна
офсетна
250 грамска мат; у
боји; ¾ боја; повез
броширан
Корице 350 грама
вебедо;
Корица 5/5;
Мат
пластификација;
броширани повез
/

Упитници

Равна (офсет)
1/1

Презентациони
пано

Штампа
беклит; 5/5

А4
Офсетни 80
грамски папир
1 м x 0,40 м

/

/

/

15000
листова

/

/

/

6 комада

3. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка је набавка мале вредности и спроводи се у складу са
чланом 39. Закона о јавним набавкама („Сл гласник РС“ број 124/2012), Правилником о
обавезним елементима конкурсне докуметације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл.Гласник РС”, бр.29/2013) и Законом о облигационим
односима.
Наручилац позив и конкурсну документацију доставља путем поште и електронске
поште лицима којима упућује позив.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација се објављују на Порталу
Управе за јавне набавке и интернет адреси наручиоца - www.zaprokul.org.rs.
4. Рок и начин подношења понуде
Рок за подношење понуда је 8(осам) дана од дана објављивања позива на Порталу
Управе за јавне набавке. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу
наручиоца најкасније до понедељка 02.06.2014. године, као последњег дана рока за
подношење понуда, до 12:00 часова по локалном времену.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и
понуђачу ће издати потврду о пријему. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном
за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на
начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде
мења. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду. Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на адресу:
Завод за проучавање културног развитка – Установа културе од националног
значаја, Београд, ул. Риге од Фере бр. 4
“ПОНУДА за јавну набавку услуге штампања – ЈНМВ бр. 01/2014 – НЕ
ОТВАРАТИ -“
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини
коверте наводи свој тачан назив и адресу, телефон и факс понуђача, као и име и презиме
овлашћеног лица за контакт. Било би пожељно да понуда буде повезана траком у целину и
запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови и како би се приликом отварања могло са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
5.Време и место отварања понуда
Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда, и
то у понедељак 02.06.2014.године у 12.15 часова у просторијама наручиоца на адреси Риге
од Фере бр. 4, Београд. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници
понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају
писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног
отварања понуда.
6. Критеријум за оцењивање понуда
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
7. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена, наручилац ће донети у року од
3 (три) дана од дана јавног отварања понуда, и биће достављена свим понуђачима у року
од 3 (три) дана од дана њеног доношења. Одлука о додели уговора ће понуђачима бити
достављена и електронским путем. Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука
достављена дана када је пријем одбијен.
8. Контакт особа код наручиоца
Данијела Обрадовић, секретар наручиоца, бр. телефона 011/2637 565, е-маил адреса:
danijela@zaprokul.org.rs
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