ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:

„Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд

Немањина 22-26, Београд

Интернет страница наручиоца:

www.piu.rs

Врста наручиоца:

Остало

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:

Набавка канцеларијског материјала за потребе ''Јединица за управљање пројектима у јавном
сектору'' д.о.о. Београд
Ознака и назив из Општег речника набавке:
30192000 - Канцеларијски материјал

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

Предмет набавке није обликован 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:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума.
Оквирни споразум ће се закључити између Наручиоца и једног понуђача.
Рок трајања оквирног споразума – 1 година од дана обостраног потписивања.

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: Најнижа понуђена цена
Елементи критеријума:
1) ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
Доказ:
Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха и показатеље за оцену бонитета за
2015, 2016. и 2017. годину, као и податке о данима неликвидности.
Уколико достављени Извештај БОН-ЈН, не садржи податке о данима неликвидности за задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, понуђач је дужан да достави Потврду
Народне банке Србије да понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан.
2) ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
Доказ:
Понуђач је дужан да достави референц листу (назив наручиоца, контакт особу и број телефона, вредност испоручених добара која су предмет ове јавне набавке, за 2015. 2016. и 2017. годину.)
Референц листа мора да буде оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача. Понуђач је дужан да уз референц листу достави копије уговора.
У случају да постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће доделити оквирни споразум понуђачу који понуди краћи рок испоруке добара. Уколико постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом и истим роком
испоруке, Наручилац ће доделити оквирни понуђачу који понуди дужи рок важења понуде.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
www.piu.rs
portal.ujn.gov.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:

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Подносилац подноси понуде непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на следећу адресу:
„Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд
Вељка Дугошевића 54, 11000 Београд,
са назнаком:
“Понуда за јавну набавку канцеларијског материјала за потребе „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд, број
ОС/2-2018/Д – НЕ ОТВАРАТИ”
Рок за подношење понуда је 13.08.2018. године до 12,00 часова.
Благовременом ће се сматрати понуда која стигне на адресу Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, Вељка
Дугошевића 54, 11000 Београд, најкасније последњег дана истека рока, односно до 13.08.2018. године до 12,00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда обавиће се јавно, истог дана по истеку рока за подношење понуда,
односно 13.08.2018. године у 13,00 часова, на адреси Јединице за управљање пројектима у
јавном сектору д.о.о. Београд, Вељка Дугошевића 54, 11000 Београд.

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

Овлашћени представници понуђача понуда подносе пуномоћје да могу присуствовати
отварању понуда на самом отварању пре почетка поступка отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:
Остале информације:

Одлука о закључењу оквирног споразума у поступку јавне
набавке биће донета у року од 10 дана од дана отварања
понуда.
Дијана Т. Касаповић
065/2009-038

