На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 57. став 1, члана 60. став 1. тачка 2), а у
вези са чланом 39. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 404-02-20/201407/1 од 12.03.2014. године,
НАРУЧИЛАЦ
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
11000 Београд, Влајковићева 3
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГА НАБАВКЕ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА
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: поступак јавне набавке мале вредности.
6. Предмет јавне набавке су услуге набавке хотелског смештаја за потребе Министарства
културе и информисања.
7. Укупна процењена вредност јавне набавке износи 1.000.000,00 динара без ПДВ-а,
односно 1.200.000,00 динара са ПДВ-ом.
8. Назив и ознака из општег речника набавке је: 55110000 – услуге хотелског смештаја.
9. Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
10. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Максималан број пондера је 100.
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.
Резервни критеријум: Уколико две или више понуда имају на крају бодовања
(пондерисања) исти број пондера, предност има онај понуђач који је раније доставио
понуду наручиоцу, применом принцима Prior tempore, potior iure – Први у врeмeну – прeчи
у прaву.
11. 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.

12. Понуде се припремају и подносе у складу са овим Позивом и конкурсном
документацијом. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној
коверти или кутији. Понуду доставити на адресу Министарство културе и информисања,
Влајковићева 3, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ НАБАВКЕ
ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА, БРОЈ ЈН МВ 02/2014 – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте
назначити назив и адресу понуђача, телефон и особу за контакт.
13. Благовремена понуда је понуда која је поднета код Наручиоца у року од 10 (десет)
дана од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки,
односно до дана 24.03.2014. године, најкасније до 11:30 часова.
14. Отварање понуда је јавно и обавиће се дана 24.03.2014. године, у 12:00 часова, у
просторијама Министарства културе и информисања, Београд, Влајковићева 3, I спрат,
канцеларија бр. 45.
15. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку
отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача који
Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење у писаној форми за учешће у
поступку отварања понуда (овлашћења морају имати број, датум и бити оверена).
16. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
17. Лице за контакт: Владимир Којичин, Е-mail адреса: vladimir.kojicin@kultura.gov.rs.

