ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Назив наручиоца:

Нишавски управни округ

Адреса наручиоца:

Страхињића бана бб, 18000 Ниш

Интернет страница наручиоца:

www.nis.okrug.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

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:
Предмет јавне је набавка добара - канцеларијски
материјал
Партија 1 - 22000000 - Штампани материјал и сродни
производи
- 30190000 - Разна канцеларијска опрема и
потрепштине
- 30197643 - Хартија за фотокопирање
Партија 2 - 30125100 - Патроне са тонером
Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:
Предмет набавке је обликован у 2 партије
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:
Избор најповољније понуде ће се вршити применом критеријума
"најнижа понуђена цена"
Уколико две или више понуде имају исту понуђену цену, као
најповољнија, биће , као најповољнија изабрана понуда оног понуђача
који има дужи рок плаћања . У случају да две или више понуда имају исту
понуђену цену, исти рок плаћања биће, као најповољнија, изабрана
понуда оног понуђача који је дао дужи рок важења понуде. У случају
да две или више понуда имају исту понуђену цену,рок плаћања као и исти
рок важења понуде као најповољнија биће изабрана понуда која је прва
достављена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на: www.portal.ujn.gov.rs и
www.nis.okrug.gov.rs или на адреси: Нишавски управни округ, Ниш, ПЦ
"АМБАСАДОР", трећи спрат, канц. бр. 5a у времену од 10:00-14:00 часова.
Лично преузимање конкурсне документације је могуће уз приложено
овлашћење.

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:
Понуде се, путем поште, подносе у затвореној коверти са назнаком:
"Понуда за јавну набавку – канцеларијски материјал ј.н. бр.
920-920-021-64/2020-02 - не отварати" на адресу: Нишавски управни округ,
ул. Страхињића Бана бб, 18000 Ниш, или непосредно, у писарници, на
трећем спрату ПЦ-а "АМБАСАДОР", на истој адреси.
Понуда се подноси у коверти овереној печатом подносиоца понуде. На
полеђини коверте неопходно је навести пун назив, адресу, број телефона
понуђача и име особе за контакт.
Рок за подношење понуда је 16.3.2020. године до 12:00 часова без обзира
на начин на који су послате.

Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 16.3.2020. године у сали
(канцеларија бр. 2) Нишавског управног округа, на трећем спрату ПЦ-а
"АМБАСАДОР" у Нишу, ул. Страхињића Бана бб, са почетком у 12:15
часова.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
У поступку јавног отварања понуда могу активно учествовати само они
представници понуђача, који су, пре почетка отварања понуда предали
Комисији овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 10
/десет/ дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт:

Емилија Остојић
jovana.mitic@nis.okrug.gov.rs

Остале информације:

