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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Наручилац јавне набавке
Врста поступка
Предмет јавне набавке
Назив и ознака из општег
речника набавки
Критеријум који наручилац
примењује у предмету јавне
набавке
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
овтарања понуда
Рок за доношење Одлуке
о додели уговора
Лице за контакт

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-404-1/2013-97 од 19.12.2013. године
Добра –рачунари; монитори и штампачи
Персонални рачунари 30213000; Компјутерски екрани 30231000;
Ласерски штампачи 30232110
Економски најповољнијa понудa
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 – РАЧУНАРИ
МОНИТОРИ И ШТАМПАЧИ“ за потребе Градске општине Нови
Београд, број набавке VII-404-1/2013-97“
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 20.12.2013. године. Понуде сe достављају до
30.12.2013. године до 10:00 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
30.12.2013. године у 10:30 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
Угљеша Гушавац
Телефон: 011/3106-881
e-mail: javnenabavke@novibeograd.rs

