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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Наручилац јавне набавке
Врста поступка
Предмет јавне набавке

Назив и ознака из општег
речника набавки и место
испоруке добара

Градска општина Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, Београд,
www.novibeograd.rs, Орган јединице локалне самоуправе
Jавна набавка набавке мале вредности,
покренута Одлуком број VII-404-1/2014-2 од 13.01.2014. године, обликована
према врсти добара у три партије
Добра за унапређење доходовних активности избеглих лица,
са услугом превоза до крајњег корисника
Партија 1: 1) 43800000- опрема за радионице; 2) 43812000- опрема за
тестерисање; 3) 43830000- електрични алати;
Партија 2: 1) 30213100- преносиви рачунари; 2) 30232110- ласерски
штампачи;
Партија 3: 1) 39717200- уређаји за климатизацију;
Место извршења – територија Градске општине Нови Београд

Критеријум који Наручилац
примењује у премету јавне
набавке;
Ситуација када постоје две
или више понуда са истом
понуђеном ценом
Преузимање Позива за
подношења понуда

Начин подношења понуда

Рок за подношење понуда

Место и време и начин
отварања понуда
Услови под којим
представници понуђача могу
учествовати у поступку
отварања понуда
Рок за доношење Одлуке
о додели уговора
Лице за контакт

Најнижа понуђена цена;
Уколико постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац
ће уговор закључити са понуђачем који је први доставио своју понуду
Наручиоцу
Позив за подношење понуде преузима се са Портала јавних набавки
www.ujn.gov.rs , или интернет странице Наручиоца www.novibeograd.rs
Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, затворена на начин
да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара. На коверти или кутији обавезно написати
“НЕ ОТВАРАЈ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ДОБРА ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ ДОХОДОВНИХ АКТИВНОСТИ ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА, са
територије ГО Нови Београд, за потребе Градске општине Нови Београд,
број набавке VII-404-1/2014-2“
На полеђини коверте или кутије написати назив понуђача, адресу,
телефон, email адресу и име особе за контакт. Понуде се подносе на
адресу: Градска општина Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број
167, 11070 Нови Београд, шалтер 4 или путем поште
8 дана почев од дана када је позив за доставу понуде објављен на Порталу
јавних набавки. Позив за доставу понуда је објављен на Порталу дана
15.01.2014. године. Понуде сe достављају до 23.01.2014. године до 08:30
часова. Без обзира на начин доставе понуде, мора се обезбедити да иста
стигне Наручиоцу до назначеног датума и часа.
Отварање понуда је јавно и обавиће се дана 23.01.2014. године у 09:30
часова у згради ГО Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, Београд,
сала 3. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.
Представници понуђача могу активно учествовати у поступку отварања
понуда ако предају овлашћење у писаној форми за учешће (која морају
имати број, датум и бити оверена)
Одлука о додели уговора биће донета у року
до 10 дана од дана отварања понуда
Ведрана Тодоровић Телефон: 011/3106-881
e-mail: javnenabavke@novibeograd.rs

