ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА - УСТАНОВА КУЛТУРЕ
ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Адреса наручиоца:

РИГЕ ОД ФЕРЕ 4, 11000 БЕОГРАД

Интернет страница наручиоца:

www.zaprokul.org.rs

Врста наручиоца:

Култура

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

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 ЈНМВ бр. 03/2014 је набавка добара – куповина рачунара и компјутерске опреме.
ОРН: 30230000 – набавка рачунара и компјутерске опреме

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

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

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:
/

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:
/

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:
/

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:
/

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:
/

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА "НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА"

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
позив за подношење понуда ће бити послат на адресе најмање три понуђача а остали
заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију на Порталу
јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца www.zaprokul.org.rs

Адресa и интернет адресa 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 пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија,
интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине,
интернет адреса www.sepa.gov.rs и у Министарству пољопривреде и заштите животне
средине, интернет адреса www.mpzzs.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања борачких и социјалних питања, интернет адреса www.minrzs.gov.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Рок за подношење понуда је 20.11.2014. године. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу
Наручиоца најкасније до 20.11.2014. године, као последњег дана рока за подношење понуда, до 11:00 часова.
Понуде, са свим доказима, 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 добара – куповина рачунара и компјутерске опреме ЈНМВ 03/2014 – НЕ ОТВАРАТИ “
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини коверте наводи свој тачан назив и
адресу, телефон и факс понуђача. Понуда се подноси на српском језику са ценама израженим у динарима

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда ће се обавити комисијски, последњег дана рока за подношење
понуда, и то у четвртак 20.11.2014. године у 12.00 часова у просторијама Наручиоца на
адреси Риге од Фере бр. 4, Београд.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници Понуђача, који ће
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Наручиоцу предају писмена
пуномоћја издата на меморандуму Понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног
лица, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Рок за доношење одлуке о додели уговора – 7 дана од
дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт:

Данијела Обрадовић, секретар Завода, факс:011/2638-941

Остале информације:

