
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста поступка јавне набавке:

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:

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:

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

Врста предмета:



Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна

документација доступна: 

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: 

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: 



 Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Место, време и начин отварања понуда:

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:

Остале информације:

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


	Blank Page

	Text2: Београд, Фабрисова 10
	Text3: www.ceo.edu.rs
	Text7: /
	Text8: 
	Text12: Критеријум за доделу уговора за Партије 1-5  је ,,најнижа понуђена цена“.  Уколико две или више понуда имају на крају бодовања (пондерисања) исти број пондера, као најповољнија понуда биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања за услуге које су предмет јавне набавке. 
	Text13: 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.ceo.edu.rs.
	Text14: 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 аутоноије 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.
	Text1: ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
	Text15: . ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАБлаговремена понуда је понуда која је поднета код Наручиоца у року од 8 (осам) дана од дана објављивања  Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно која је поднета Наручиоцу најкасније до 10:30 часова, дана 14. априла 2015. године.   Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији. Понуду доставити на адресу: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Фабрисова 10, Београд, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ, БРОЈ ЈНМВ 05/2015 – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте назначити назив и адресу понуђача, телефон и особу за контакт. Ако је понуда поднета по истеку  рока одређеног у Позиву за подношење понуда, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено
	Text16: ПОДАЦИ О МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА  Поднете понуде биће јавно отворене од стране комисије. Јавно отварање понуда извршиће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. дана 14. априла 2015. године, у 11:00  часова у просторијама Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, Фабрисова 10, Београд. 
	Text17: 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).   Наручилац ће отворити све благовремене понуде у присуству овлашћених представника понуђача који поднесу писано овлашћење за присуствовање поступку отварања понуда.   Приликом јавног отварања понуда биће саопштене све чињенице које се обавезно уносе у Записник о отварању понуда, у складу са чланом 104. ЗЈН. 
	Text18: 10 дана од дана отварања понуда
	Text19: marambasic@ceo.gov.rs
	Text20: Радно време Наручиоца од 08 до 16 часова
	Text9: /
	Text10: /
	Text11: 
	Dropdown1: [Остало]
	Dropdown3: [Услуге]
	Dropdown2: [Поступак јавне набавке мале вредности]
	Text6: /
	Text4: Партија 1 – Изнајмљивање конференцијских сала опремљених одговарајућом техничком опремом и сваком другом опремом неопходном за одржавање конференција (назив и ознакa из ОРН: 55120000 - Хотелске услуге за састанке и конференције)Партија 2 –- Опремање конференцијског простора са комплетном опремом за симултано превођење (понуђач поседује неопходну стандардну опрему, за потребе симултаног превођења, кабина и слушалице за 60 учесника) као и услуге симултаног превођења (назив и ознакa из ОРН: 79540000 Услуге усменог превођења; 51300000 - Услуге инсталирања комуникационе опреме);Партија 3 – Обезбеђивање превоза учесника конференције (назив и ознакa из ОРН: 60130000 - Услуге друмског путничког превоза за посебне намене);Партија 4 – Организовање разгледања града отвореним аутобусом  (назив и ознакa из ОРН: 60130000 - Услуге друмског путничког превоза за посебне намене);Партија 5 – Организовање свечане вечере (назив и ознакa из ОРН: 55300000 - Услуге ресторана и услуге послуживања храном); 
	Text5: Пет партија.


