ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:

UNIVERZITET U BEOGRADU- TEHNICKI FAKULTET U BORU

VOJSKE JUGOSLAVIJE 12

Интернет страница наручиоца:
Врста наручиоца:
Врста поступка јавне набавке:
Врста предмета:

www.tfbor.bg.ac.rs

Просвета
Поступак јавне набавке мале вредности

Услуге

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:

Naziv javne nabavke: Usluge stampe (ponovljeni postupak)
Vrsta : Usluge
Br. javne nabavke: 12
Oznaka iz opsteg recnika nabavke:
- 79820000 Услуге у вези са штампањем

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:
Nije rezervisana javna nabavka.

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:
Najniza ponudjena cena.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
-Portal Javnih nabavki - http://portal.ujn.gov.rs/
-Tehnicki Fakultet u Boru - http://www.tfbor.bg.ac.rs/index_cir.php

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:
Zatvorena koverta (zapecanjena, jasno vidljivo da nije otvarana).
Nacin dostave - Postom, licno dostavljanje.
Rok za podnosenje ponuda
Datum: 24.04.2018.godine
Casova: 10:00h

Место, време и начин отварања понуда:
Bor, zgrada Dekanata - Vojske Jugoslavije 12

Dana: 24.04.2018.godine
Casova: 10:15h

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

Prisustvo ponudjaca sastanku otvaranja ponuda je moguce samo uz odgovarajuce uredno
ovlascenje, koje se predaje komisiji pre pocetka otvaranja ponuda.
Bez datog ovlascenja, prisutna lica se smatraju kao obicna javnost.

Рок за доношење одлуке:

Odluka o dodeli ugovora
- U roku od 10 dana od dana otvaranja.

Лице за контакт:

Milos Blagojevic
nabavka@tfbor.bg.ac.rs

Остале информације:
Sva dodatna pojasnjenja (pisana konverzacija sa ponudjacima), izmene konkursne dokumentacije
bice objavljivana u skladu sa ZJN.
Preporuka je da potencijalni ponudjaci redovno prate aktivnosti.

