ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:

"ʵ̶̛̛̖̦̔̌ ̌̚ ̧̱̪̬̤̖̌̏̌ ̨̡̛̪̬̠̖̯̥̌ ̱ ̨̠̦̥̌̏ ̡̨̭̖̯̬̱" ̔.̨.̨. ʥ̨̖̬̐̌̔
ʻ̧̛̖̥̦̌̌ 22-26
11000 ʥ̨̖̬̐̌̔

Интернет страница наручиоца:

www.piu.rs

Врста наручиоца:

Остало

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

>1@0

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 рачунара, ИТ компоненти и резервних делова за потребе „Јединицe за управљање
пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд
Назив и ознака из речника набавке: 30230000 - Рачунарска опрема

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

Назив и ознака из речника набавке: 30230000 - Рачунарска опрема
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:
ʿ̨̡̭̯̱̪̌ ̠̦̖̌̏ ̡̦̖̌̍̌̏ ̭̖ ̨̨̛̭̪̬̏̔ ̛̬̌̔ ̸̡̧̤̱̖̌̌̚ ̨̡̨̛̬̦̏̐ ̨̭̪̬̱̥̌̌̚.
ʽ̡̛̛̬̦̏ ̨̭̪̬̱̥̌̚ ̖̓ ̭̖ ̸̡̛̛̤̱̯̌̚ ̛̥̖̱͂̚ ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌ ̛ ̨̠̖̦̔̐ ̸̨̪̦̱͂̌̌.
ˀ̨̡ ̧̯̬̠̌̌̌ ̨̡̨̛̬̦̏̐ ̨̭̪̬̱̥̌̌̚ - 1 ̨̛̦̐̔̌ ̨̔ ̦̔̌̌ ̨̨̨̭̯̬̦̍̌̐ ̨̧̛̛̪̯̪̭̏̌̌.

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:
а) Остварен укупан пословни приход у 2017., 2018. и 2019. години кумулативно мора да буде најмање 10.000.000,00 динара.
б) да понуђач у 2017, 2018. и 2019. години није исказао губитак у пословању;
в) да понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није
био неликвидан, односно није имао регистроване блокаде рачуна.
2) Пословни капацитет:
Право учешћа имају понуђачи који су у последње три године (2017, 2018, 2019.) закључили најмање 5 уговора, а који за предмет имају
испоруку рачунара и рачунарске опреме у вредности од најмање 2.000.000,00 РСД по уговору. Додатни услов за пословни капацитет,
Понуђач доказује достављањем референц листе са копијом уговора.

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 добара - Набавка рачунара, ИТ компоненти и резервних делова за потребе „Јединице за управљање пројектима у
јавном сектору“ д.о.о. Београд, број: ЈНМВ/9-2020/Д – НЕ ОТВАРАТИ”.
Рок за подношење понуда је 28.12.2020. године до 10 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 до последњег дана истека рока, односно до 28.12.2020. године до 10 часова

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда обавиће се јавно, истог дана по истеку рока за подношење понуда,
односно 28.12.2020. године у 11 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:

ʽ̛̣̹̖̦̏̌̓ ̶̛̛̪̬̖̭̯̦̔̌̏ ̸̨̪̦̱͂̌̌ ̨̪̦̱̔̌ ̨̨̪̦̭̖̔ ̨̨̪̱̦̥̠̖̓ ̔̌ ̨̥̱̐ ̨̛̛̪̬̭̱̭̯̯̏̏̌
̨̧̯̬̱̏̌̌ ̨̪̦̱̔̌ ̦̌ ̨̭̥̥̌ ̨̧̯̬̱̏̌̌ ̪̬̖ ̸̨̡̪̖̯̌ ̨̡̪̭̯̱̪̌ ̨̧̯̬̏̌̌̌ ̨̪̦̱̔̌.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:
Остале информације:

ʽ̡̣̱̔̌ ̨ ̸̡̧̤̱̖̱̌̚ ̨̡̨̛̬̦̏̐ ̨̭̪̬̱̥̌̌̚ ̱ ̨̡̪̭̯̱̪̱ ̠̦̖̌̏
̡̦̖̌̍̌̏ ̛̖̍̓ ̨̦̖̯̔̌ ̱ ̨̡̬̱ ̨̔ 10 ̦̔̌̌ ̨̔ ̦̔̌̌ ̨̧̯̬̏̌̌̌
̨̪̦̱̔̌
Тамара Казновац Поповић
064/8224-583

