Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Назив наручиоца: Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет;
Адреса: Војводе Степе бр. 450., 11000 Београд, ПИБ: 101746950, Матични бр. 07001975
Интернет страница наручиоца: www.pharmacy.bg.ac.rs
Врста наручиоца: Индиректни буџетски корисник-Високошколска установа;
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности;
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке бр. 1/2014-1 су добра-Канцеларијски
материјали за потребе Фармацеутског факултета у Београду обликован у две партије и то:
Партија бр.1: Разни канцеларијски материјали и Партија бр. 2: Тонери;
Назив и ознака из општег речника набавки: 30100000-канцеларијске машине, опрема и
залихе осим рачунара, штампача и намештаја.
Контакт: Комисија за јавну набавку бр.1/2014-1, електронска адреса: javnenabavke@pharmacy.bg.ac.rs
Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“;
Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се преузима и
доступна је на интернет адреси Портала за јавне набавке portal.ujn.gov.rs и на интернет адреси
наручиоца www.pharmacy.bg.ac.rs
Услови за учешће у поступку јавне набавке: Право учешћа имају сва заинтересована лица,
која испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са
чланом 75 и 76 Закона о јавним набавкама.
Начин, место за подношење понуда: Понуде се достављају путем поште или непосредно
сваког радног дана од 830 до 1500 часова, на адресу Наручиоца: Фармацеутски факултет у
Београду-Архива, 11000 Београд, ул. Војводе Степе бр. 450. Понуде се подносе у затвореној
коверти или кутији, упаковане на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се понуда први пут отвара, са назнаком ''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ БР. 1/2014-1, НЕ ОТВАРАТИ.” Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије
назначи назив, адресу, телефон, име и презиме контакт особе, да ли понуђач наступа самостално
или понуду подноси група понуђача, када је неопходно назначити ко је носилац посла представник групе понуђача, као и ознаку партије за коју се конкурише.
Рок за достављање понуда: је 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца. Рачунање рока се врши тако што се
као први дан рока узима први наредни дан од дана објављивања позива на Порталу јавних
набавки. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
најкасније до 02.04.2014. године и то до 1000часова.Уколико рок истиче на дан који је
нерадни као последњи дан истека рока, сматраће се први наредни радни дан до 1000 часова.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене
понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са
назнаком да је понуда поднета неблаговремено. Јавно отварање понуда ће се обавити
02.04.2013. године у 1015часова у просторијама Наручиоца у Београду у ул. Војводе Степе
бр.450, Свечана сала. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само
овлашћени представници понуђача. Представници понуђача који присуствују отварању
понуда, обавезни су да поднесу пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.
Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет) дана од
дана јавног отварања понуда.
Додатне информације: у вези са овим позивом за подношење понуда могу се добити сваког
радног дана од 10,00 до 15,00 часова, Комисија за јавну набавку бр. 1/2014-1 путем
електронске адресе javnenabavke@pharmacy.bg.ac.rs

