ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

ВОЈВОДЕ СТЕПЕ БР. 450, 11221 БЕОГРАД

Интернет страница наручиоца:
Врста наручиоца:
Врста поступка јавне набавке:
Врста предмета:

www.pharmacy.bg.ac.rs

Просвета
Поступак јавне набавке мале вредности

˄̭̣̱̖̐

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

ʿ̬̖̥̖̯̔ ̠̦̖̌̏ ̡̦̖̌̍̌̏ ̥̣̖̌ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̬̍oj 3-9/2015-2 je ̡̦̌̍̌̏̌ ̱̭̣̱̐̌ ̧̹̯̥̪̌̌̌. ʻ̛̌̏̚ ̛
̨̡̦̌̌̚ ̛̚ ʽ̪̹̯̖̐ ̸̡̛̬̖̦̌ ̡̦̖̌̍̌̏ ̠̖: 79800000-˄̭̣̱̖̐ ̧̹̯̥̪̌̌̌ ̛ ̨̭̬̦̖̔ ̱̭̣̱̖̐.

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

2
Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:
/

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:
/

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:
/

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:
/

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:
/

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:
/

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена и исти је за обе партије.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
www.portal.ujn.gov.rs
www.pharmacy.bg.ac.rs

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија
(адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs).
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине
(адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, Београд, интернет
адреса Агенције: www.sepa.gov.rs).
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања, борачка и социјална питања (адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет
адреса: www.minrzs.gov.rs).

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Потребно је назначити за коју Партију понуђач подноси понуду и то тако што ће на коверти написати
одговарајућу Партију, или обе, уколико подноси понуду и за Партију 1 и за Партију 2.
Понуду доставити сваког радног дана од 8:30 часова до 15:00 часова на адресу: Фармацеутски
факултет у Београду-Архива, 11000 Београд, ул. Војводе Степе број 450, са назнаком: ,,Понуда за јавну
набавку услуга штампања, број 3-9/2015-2 - НЕ ОТВАРАТИ (за Партију 1/Партију 2)”. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 11.05.2015. године до 10,00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана након истека рока за подношење понуда,
односно 11.05.2015. године у 10:30 часова, у просторијама Наручиоца у Београду у ул.
Војводе Степе број 450, свечана сала, у присуству представника понуђача (присуство није
обавезно).

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Представници понуђача подносе пуномоћје за учешће на отварању понуда, непосредно пре
отпочињања рада Комисије.

Рок за доношење одлуке:

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од
дана отварања понуда.

Лице за контакт:

ˁ̣̱̙̍̌ ̌̚ ̡̨̡̦̯̯̌: ʶ̨̛̛̥̭̠̌ ̌̚ ̠̦ ̬̍. 3-9/2015-2
ʫ - mail ̬̖̭̌̔̌: javnenabavke@pharmacy.bg.ac.rs

Остале информације:
/

