На основу члана 60. став 1. тачка 1), а у вези са чланом 55 став 1. тачка 2) и чланом
57. став 1. тач. 1) и 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“,
број 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку број:
404-02-17/2015-07/1 од 05.03.2015. године,
НАРУЧИЛАЦ
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
11000 Београд, Влајковићева 3
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА УРЕЂЕЊА ШТАНДОВА ЗА САЈМОВЕ КЊИГА
У ИНОСТРАНСТВУ И УСЛУГЕ ТРАНСПОРТА КЊИГА
И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ У ИНОСТРАНСТВО
1. Наручилац: Министарство културе и информисања.
2. Адреса: Влајковићева 3, 11000 Београд.
3. Интернет страница Наручиоца: www.kultura.gov.rs.
4. Врста наручиоца: државни орган.
5. Врста поступка: отворени поступак.
6. Предмет јавне набавке су услуге уређења штандова за сајмове књига у иностранству и
услуге транспорта књига и пратеће опреме у иностранство за потребе Министарства
културе и информисања.
7. Назив и ознака из општег речника набавке је: 39153100-штандови за књиге.
8. Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
9. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Методологија за доделу пондера:
Број пондера - Бц израчунава се према формули:
Најнижа укупна понуђена цена x максималан број пондера (100)
Бц = -----------------------------------------------------------------------Укупна понуђена цена из понуде која се рангира
Максималан број пондера: 100
Код овог критеријума, упоређиваће се укупна цена без ПДВ-а из обрасца
понуде.
• Понуди са најнижом понуђеном ценом додељује се 100 пондера, а другим
понудама према наведеној формули.
Уколико две или више понуда имају исту цену, а при томе су њихове понуде
прихватљиве, набавка ће бити додељена оном понуђачу који је понудио дужи рок
плаћања. Уколико и у том случају два или више понуђача понуде исти рок плаћања,
набавка ће бити додељена оном понуђачу који је раније доставио понуду наручиоцу,
применом принципа Prior tempore, potior iure - Први у врeмeну - прeчи у прaву.
•

10. Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту
www.ujn.gov.rs а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца,
односно интернет адреси www.kultura.gov.rs.
11. Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, (Министарства
финансија, Република Србија) Саве Мишковића 3-5, Београд, Интернет адреса:
www.poreskauprava.gov.rs. Посредством државног органа Пореске управе, могу се добити
исправне информације о адресама и контакт телефону ограна или службе територијалне
аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови
органи;
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине, Руже Јовановић 27а, Београд, Интернет адреса: www.sepa.gov.rs., и у
Министарству пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, Немањина
22-26, Београд, Интернет адреса: www.mpzzs.gov.rs.);
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, Београд, Интернет
адреса: www.minrzs.gov.rs.
12. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији. Понуду доставити на адресу Министарства културе и информисања, Београд,
Влајковићева 3, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ
ПОСТУПКУ-УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА ШТАНДОВА ЗА САЈМОВЕ КЊИГА У
ИНОСТРАНСТВУ И ТРАНСПОРТ ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ, БРОЈ: ЈН О-04/2015– НЕ
ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте назначити назив и адресу понуђача, телефон и особу
за контакт.
Рок за подношење понуде је најкасније до 06.04. 2015. године до 11:00 часова.
13. Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуде, то
јест дана 06.04.2015. године до 11:30 часова на адреси: Министарство културе и
информисања - Београд, Влајковићева 3, Први спрат, канцеларија бр. 45.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
14. Јавном отварању понуда могу да присуствују овлашћени представници понуђача.
Овлашћење за присуствовање јавном отварању понуда мора бити потписано, заведено и
оверено печатом понуђача.
15. Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.
16. Лице за контакт: Владимир Којичин, e-mail адреса: vladimir.kojicin@kultura.gov.rs.

