
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: Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  При избору понуда релевантна је понуђена цена без ПДВ-а.16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА  ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМУ случају да два или више понуђача понуде исту  цену за услуге  као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи рок плаћања (не краћи од 30 нити дужи од 45 дана).Уколико два или више понуђача понуде исту  цену и исти рок плаћања као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди краћи рок испоруке  путних карата/резервације за хотелски  смештај (не краће од 1 сата и не дужи од 24 сата) од пријема писменог захтева наручиоца (упућеног путем поште, е-мејлом, телефаксом).Уколико постоје две или више понуда са истом понуђеном  ценом услуга, истим роком плаћања истим роком испоруке путних карата/резервације за хотелски смештај  уговор ће бити додељен по систему жребања. Сви понуђачи који су поднели прихватљиве понуде са: истом понуђеном ценом, роком плаћања и роком испоруке карата/резервације за хотелски смештај, биће позвани да присуствују поступку избора понуда путем жребања. Не одазивање неког од Понуђача не спречава поступак жребања. Извлaчeњe путeм жрeбa нaручилaц ћe извршити jaвнo у присуству представника понуђача,  и то тако што ће члан комисије за јавну набавку називе понуђача чије су понуде прихватљиве и које имају исте понуђене цене, рокове плаћања и рокове испоруке, исписати на одвојеним папирима, који су исте величице и боје и ставити у идентичне празне коверте. Члан комисије ће коверте ручно помешати пред овлашћеним представницима понуђача, а затим ће насумице извлачити коверте и рангирати понуде према редоследу извлачења коверата, о чему се сачињава записник. У случају да се уредно позвани представник понуђача не одазове позиву за жребање, чланови комисије за јавну набавку ће пред присутним овлашћеним представницима понуђача исписати име понуђача чији представник није присутан, папир ставити у коверту, те ће и та коверта учествовати у поступку жребања. На исти начин ће бити поступано и ако поступку жребања не присуствује ниједан понуђач. Рангирање понуђача ће бити извршено по редоследу извлачења у поступку жребања. О поступку жреба биће сачињен записник. Понуђачу/има који не присуствују поступку жребања, Наручилац ће доставити Записник.
	Text13: Порталу јавних набавки  www.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца: www.ceo.edu.rs.
	Text14: 
	Text1: ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
	Text15: Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.Понуду доставити на адресу: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Фабрисова 10, Београд, препорученом пошиљком или лично, са назнаком:,,Понуда за јавну набавку Услуге посредовања у набавци путних карата и смештаја за путовања у иностранство, број: ЈНМВ 01/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року од 8 дана од дана објављивања позина на порталу јавних набавки, односно до дана 13.02. 2020. године до 10:00 часова.
	Text16: Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 13.02.2019. године у 10:30 часова на адреси: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Фабрисова 10, Београд.
	Text17: Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда, комисији за јавну набавку наручиоца уручују писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда које мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
	Text18: 10 дана од дана отварања понуда
	Text19: marambasic@ceo.gov.rs
	Text20: Контакт: Милијана Арамбашић, и-мејл адреса је marambasic@ceo.gov.rs,    сваког радног дана (понедељак – петак), од 08:00 до 16:00 часова.
	Text9: /
	Text10: /
	Text11: /
	Dropdown1: [Остало]
	Dropdown3: [Услуге]
	Dropdown2: [Поступак јавне набавке мале вредности]
	Text6: /
	Text4: Предмет јавне набавке број ЈНМВ 01/2020  су Услуга посредовања у набавци путних карата и смештаја за путовања у иностранство.ОРН: 63500000 – Услуге путничких агенција и туроператера и услуге помоћи туристима и   63510000-Услуге путничких агенција и сличне услуге
	Text5: /


