Република Србија
ВЛАДА
Канцеларија за сарадњу
с медијима
Бр.404-00-7/2016-04
31. 03. 2017. године
Немањина 11
Београд

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама ( “Слубен гласник РС”, број 124/12, 14/15
и 68/2015), Канцеларија за сарадњу с медијима објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке мале вредности
-услуге интернет подршкередни број 01 / 2017

1. Назив и адреса: Канцеларија за сарадњу с медијима, ул. Немањина бр.11, 11000 Београд.
2. Интернет страница Наручиоца: www.kzsm.gov.rs
3. Врста наручиоца: Орган државне управе
4. Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
5. Опис предмета набавке: Услуге интернет подршке за потребе Одељења за интернет
Канцеларије за сарадњу с медијима;
6. Назив и ознака из општег речника набавки: 72400000 – услуге интернета,
7. Критеријум,елементи критеријума за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је “најнижа понуђена цена“, уколико су испуњени сви услови
наведени у конкурсној документацији.
За оцену понуда ће се узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Уколико две или више понуда имају исте понуђене цене, као најповољнија ће бити оцењена
понуда понуђача који наведе дужи рок важења понуде. Уколико је у две или више понуда, са
истом најнижом понуђеном ценом, наведен исти рок важења понуде од стране понуђача, уговор
ће бити додељен у поступку жребања, односно ''извлачења из шешира''.
8. Начин преузимања конкурсне документације,односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна: Портал Управе за јавне набавке – http://portal.ujn.gov.rs/ или интернет
страница наручиоца -www.kzsm.gov.rs

9. Подаци о називу,адреси и Интернет адреси државног органа или организације где се
могу благовремено добити исправни подаци о:
Пореске обавезе: Министарство финансија- Пореска управа, Саве Машковића 3-5,
Београд, Република Србија, www.poreskauprava.gov.rs ;
Заштита животне средине: Министарство пољопривреде и заштите животне средине,
Сектор за заштиту животне средине, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса,
www.mpzzs.gov.rs;
Aгенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд, интернет
адреса,www.sepa.gov.rs;
Заштита при запошљавању: Министарство за рад, запошљавањe, борачкa и
социјалнa питања, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса, www.minrzs.gov.rs.
10. Начин подношења понуде и рок: Понуђач подноси понуду путем поште или непосредно.
Понуђач може да поднесе само једну понуду у коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или кутије треба 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 адресе свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С МЕДИЈИМА, УЛИЦА
НЕМАЊИНА, БР.11, 11000 БЕОГРАД са назнаком „ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр.
ЈН МВ 01/2017 - ИНТЕРНЕТ УСЛУГА - НЕ ОТВАРАТИ“
Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 10.04.2017. године
закључно са 14:00 часова.
11. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити по истеку
рока за подношење понуда, дана 10.04.2017. године у 14:30 часова у просторијама
Канцеларије за сарадњу с медијима у Београду, улица Немањина бр.11, IV спрат, канцеларија
164.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Овлашћени представници понуђача морају Комисији за јавну набавке да предају пуномоћја
којима доказују овлашћење за учешће у поступку отварања
12. Рок за доношење одлуке: На основу извештаја о стручној оцени понуда,наручилац ће
донети одлуку о додели уговора у року од 10 дана од дана отварања понуда.
13. Лице за контакт: Весна Обрадовић, obradovic.vesna@gov.rs

