На основу члана 55 ст.1 тачка 2, члана 57 и члана 60 ст.1, тачка 2 Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15), Задужбина Илије М. Коларца објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив и адреса наручиоца:
Врста поступка
јавне набавке:

ЗАДУЖБИНА ИЛИЈЕ М. КОЛАРЦА, Београд, Студентски трг 5
Интернет страница наручиоца: www.kolarac.rs
Јавна набавка мале вредности број 04-01/2019, у складу са Законом
и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке,
покренута Одлуком број 04-420/3 од 21.02.2019. године

Предмет јавне набавке

Набавка услуга штимовања и одржавања концертних клавира

Назив и ознака
из општег речника набавки

98396000, услуге штимовања инструмената

Најнижа понуђена цена;
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену,
као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је
Критеријум,
понудио дужи рок плаћања с тим да понуђени рок плаћања (не
елементи критеријума
краћи од 30 дана) не може бити дужи од 45 дана.
за доделу уговора
Уколико постоје и две или више понуда са истим понуђеним роком
плаћања, наручилац ће доделити уговор понуђачу који је први
доставио своју понуду Наручиоцу.
Позив за подношење понуде и конкурсна документација
Начин преузимања конкурсне
преузимају се са Портала јавних набавки www.ujn.gov.rs, или на
документације
интернет страници www.kolarac.rs
Понуда се припрема и подноси у складу са Законом о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15),
позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.
Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове из члана 75.
и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12,14/15 и 68/15). Понуда се подноси у затвореној коверти или
кутији, у писаном облику на српском језику. Све цене у понуди
морају бити исказане у динарима. Понуда у затвореној коверти или
кутији, мора бити затворена на начин да се приликом отварања
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуде се
Начин подношења понуда
подносе на адресу: Задужбина Илије М. Коларца, Студентски трг
5, 11000 Београд, поштом или предајом непосредно Наручиоцу и
то на првом спрату, соба бр. 8. На предњој страни, ставља се
заводни печат понуђача, назначава број и датум понуде и наводи
текст: “НЕ ОТВАРАЈ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ
ШТИМОВАЊА И ОДРЖАВАЊА КОНЦЕРТНИХ КЛАВИРА“,
број набавке 04-01/2019“. На полеђини коверте написати назив
понуђача, адресу, телефон, e-mail адресу и име особе за контакт.
Понуђач је обавезан да комплетну документацију, тј. Понуду преда
у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих
докумената након отварања понуде.

Рок за подношење понуда

Место, време и начин
отварања понуда

Услови под којим
представници понуђача могу
учествовати у поступку
овтарања понуда

Рок за доношење Одлуке
о додели уговора
Лице за контакт

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана када је Позив за
доставу понуде објављен на Порталу јавних набавки. Позив за
доставу понуда је објављен на Порталу дана 22.02.2019. године.
Понуде с достављају до 07.03.2019. године до 11:00 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од
стране наручиоца најкасније до 07.03.2019. године до 11:00
часова. 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. Наручилац ће, након окончања поступка
отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену
понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Отварање понуда је јавно и обавиће се дана 07.03.2019. године у
11.15 часова у згради Задужбине Илије М. Коларца, Студентски
трг 5, Београд, први спрат, соба бр. 8. Отварању понуда могу
присуствовати сва заинтересована лица.
Овлашћени представници понуђача који присуствују јавном
отварању понуда подносе пуномоћје пре почетка јавног отварања
понуда комисији наручиоца. Учесник у поступку јавног отварања
понуда – понуђач, дужан је да најкасније на јавном отварању
понуда достави овлашћење за учешће у поступку отварања понуда,
са подацима о лицу које је овлашћено да присуствује отварању и
то: презиме и име, број личне карте, СУП који је издао и ЈМБГ. За
стране држављане обавезно је доставити презиме и име, број
пасоша и земљу из које долази.
Одлука о додели уговора биће донета у року до 10 дана од дана
отварања понуда
Нада Томић, e-mail: pravna.sluzba@kolarac.rs

