ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Адреса наручиоца:

Београд, Фабрисова 10

Интернет страница наручиоца:

www.ceo.edu.rs

Врста наручиоца:

Остало

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Добра

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:
Kанцеларијски материјал за потребе Завода и за потребе полагања Завршног испита у школској 2017/18. години,
пријемних испита и уписа ученика у први разред средње школе за школску 2018/19 годину, ЈНМВ 07/2018.
ОРН: 30192000 канцеларијски материјал, 30199000 канцеларијски материјал од хартије и други артикли и
30197000 ситна канцеларијска опрема.

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

Није обликована по партијама
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:
У складу са чланом 85. Закона, критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.
Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок
плаћања
Уколико постоје две или више понуда са истом понуђеном укупном ценом добара и истим роком плаћања, уговор ће бити додељен по систему
жребања.
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који
су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом
папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
Сви понуђачи који су поднели прихватљиве понуде биће позвани да присуствују поступку доделе уговора путем жребања.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Порталу јавних набавки www.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца: www.ceo.edu.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:

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуда се доставља у року од 8 дана од дана постављања Позива и Конкурсне документавије на Портал јавних набавки, односно
до дана 04.09.2018 године до 10:00 часова.
Благовремена је она понуда коју Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања прими до дана 04.09.2018 године до
10:00 часова.
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 наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Запаковани узорци
такође ће бити заведни.
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. Неблаговремену понуду
наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда извршиће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. дана
04.09.2018 године, у 10:30 часова у просторијама Завода за вредновање квалитета
образовања и васпитања, Фабрисова 10, Београд.

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

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).

Рок за доношење одлуке:

10 дана од дана отварања понуда

Лице за контакт:

marambasic@ceo.gov.rs

Остале информације:
Контакт: Милијана Арамбашић, и-мејл адреса је marambasic@ceo.gov.rs, сваког радног
дана (понедељак – петак), од 08:00 до 16:00 часова.

