ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Назив наручипца:

Републички завпд за статистику

Адреса наручипца:

Милана Ракића брпј 5
11000 Бепград

Интернет страница наручипца: www.stat.gov.rs
Врста наручипца:

Осталп

Врста ппступка јавне набавке:

Ппступак јавне набавке мале вреднпсти

Врста предмета:

Дпбра

За добра и услуге: ппис предмета набавке, назив и пзнака из ппштег речника набавке,
За радове: прирпда и пбим радпва и пснпвна пбележја радпва, местп извршеоа радпва,
пзнака из класификације делатнпсти, пднпснп назив и пзнака из ппштег речника набавке:

нпвпгпдишои пактићи за пптребе Републичкпг завпда за статистику . Назив
и пзнака из ппштег речника наабвки: играчке - 37520000

Брпј партија, укпликп се се предмет набавке пбликује у више партија:
предметна набавка није пбликпвана пп партијама
Ппсебна наппмена акп је угпвпр п јавнпј набавци резервисан за устанпве, прганизације
или привредне субјекте за раднп псппспбљаваое, прпфесипналну рехабилитацију и
заппшљаваое инвалидних лица:
/

У случају прегпварачкпг ппступка разлпг за примену и пснпв из закпна:
/

Акп се закључује пквирни сппразум, време трајаоа пквирнпг сппразума и брпј ппнуђача са
кпјим наручилац закључује пквирни сппразум:
/

У случају ппднпшеоа електрпнске ппнуде, примене електрпнске лицитације или система
динамичне набавке - пснпвни ппдаци п инфпрмаципнпм систему наручипца и
неппхпдним техничким услпвима за учешће:
/

У случају примене система динамичне набавке рпк трајаоа система:
/

У случају пбавезе ппднпшеоа ппнуде са ппдизвпђачем прпценат вреднпсти набавке кпји
се извршава прекп ппдизвпђача:
/

Критеријум, елементи критеријума за дпделу угпвпра:
Избпр најппвпљније ппнуде извршиће се применпм критеријума екпнпмски
најппвпљнија ппнуда применпм следећих елемената:
- референце
- рпк исппруке
- квалитет

Начин преузимаоа кпнкурсне дпкументације, пднпснп интернет адресa где је кпнкурсна
дпкументација дпступна:
Заинтереспвани ппнуђачи мпгу неппсреднп преузети кпнкурсну дпкументацију свакпг раднпг дана,
пд 10:00 дп 12:00 часпва у прпстпријама Републичкпг завпда за статистику, Милана Ракића бр. 5,
Бепград – правна служба, ппчев пд дана пбјављиваоа ппзива на Ппрталу јавних набавки.
Кпнкурсна дпкументација дпступна је и мпже се преузети у електрпнскпј фпрми на Ппрталу јавних
набавки: www.ujn.gov.rs и на интернет страници Наручипца: www.stat.gov.rs

Адресa и интернет адресa државнпг пргана или прганизације, пднпснп пргана или
службе теритпријалне аутпнпмије или лпкалне сампуправе где се мпгу благпвременп
дпбити исправни ппдаци п ппреским пбавезама, заштити живптне средине, заштити при
заппшљаваоу, услпвима рада и сл:
/

Начин ппднпшеоа ппнуде и рпк за ппднпшеое ппнуде:
Ппнуде се ппднпсе у затвпренпј кпверти или кутији, неппсреднп или путем ппште, на адресу наручипца Републичкпг
завпда за статистику, Милана Ракића бр. 5, Бепград, 11000 Бепград, са назнакпм „Не птварати - Ппнуда за јавну набавку
дпбара – нпвпгпдишои пакетићи за пптребе Републичкпг завпда за статистику у бр. JN 61/2013“
На пплеђини кпверте ппнуђач уписује свпј назив, адресу и кпнтакт телефпн.
У случају да ппнуду ппднпси група ппнуђача, на кпверти је пптребнп назначити да се ради п групи ппнуђача и навести
називе и адресу свих учесника у заједничкпј ппнуди.
Рпк за ппднпшеое ппнуда је 8 дана пд дана пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда на Ппрталу јавних набавки.
Благпвременим ће се сматрати све ппнуде кпје стигну на адресу наручипца најкасније дп 12:00 часпва ппследоег
дана рпка, пднпснп најкасније дп 09.12.2013. гпдине дп 12:00 часпва, без пбзира на начин дпстављаоа.
Ппнуде приспеле пп истеку датума и сата пдређених у пвпм ппзиву, сматраће се неблагпвременим, а Наручилац ће пп
пкпнчаоу ппступка птвараоа вратити нептвпрену ппнуђачу, са назнакпм да је ппднета неблагпвременп.

Местп, време и начин птвараоа ппнуда:
Отвараое благпвремених ппнуда ће се пбавити јавнп, дана 09.12.2013. гпдине са ппчеткпм у
12:10 часпва, у прпстпријама наручипца Републичкпг завпда за статистику, Милана Ракића
брпј 5, Бепград, бибиптека. Отвараоу ппнуда мпгу присуствпвати сва заинтереспвана лица.
У ппступку птвараоа ппнуда мпгу активнп учествпвати самп пвлашћени представници
ппнуђача. Представници ппнуђача мпрају имати писмена пунпмпћја, кпје ће предати
Кпмисији за јавну набавку приликпм птвараоа ппнуда.

Услпви ппд кпјима представници ппнуђача мпгу учествпвати у ппступку птвараоа ппнуда:
Отвараоу ппнуда мпгу присуствпвати сва заинтереспвана лица. У ппступку птвараоа ппнуда
мпгу активнп учествпвати самп пвлашћени представници ппнуђача. Представници ппнуђача
мпрају имати писмена пунпмпћја, кпје ће предати Кпмисији за јавну набавку приликпм
птвараоа ппнуда.

Рпк за дпнпшеое пдлуке:

Лице за кпнтакт:

Одлука п дпдели угпвпра биће дпнета у рпку пд
максималнп 10 дана пд
дана птвараоа ппнуда

Младен Величкпвић
mladen.velickovic@stat.gov.rs

Остале инфпрмације:
Дпдатне инфпрмације и пбавештеоа у вези са припремпм ппнуде п наведенпј јавнпј
набавци мпгу се тражити искључивп писменим путем дпстављаоем захтева на адресу
Републичкпг завпда за статистику, Милана Ракића брпј 5, Бепград, са назнакпм: „Питаоа за
Кпмисију за јавну набавку дпбара - нпвпгпдишои пакетићи за пптребе Републичкпг завпда
за статистику бр. JN 61/2013“ или путем електрпнске ппште mladen.velickovic@stat.gov.rs

