ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Општина Пријепоље

Адреса наручиоца:

Трг Братства и јединства 1, 31300 Пријепоље

Интернет страница наручиоца:

www.opstinaprijepolje.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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 набавке мале вредности су добра:
Набавка рачунарске и канцеларијске опреме за потребе реализације пројекта "Нове идеје за нове послове - ИдејаЛаб", ЈНМВ број 410-42/2017, обликована
у две партије:
Партија 1 – Рачунарска опрема
Партија 2 – Рачунарска и канцеларијска опрема
Назив и ознака из општег речника јавних набавки:
30213100 – преносиви рачунари (лаптоп рачунари)
30192600 – табле за цртање (табле за цртање)
30195910 – беле табле
30237430 – светлосне оловке (презентер)
38652120 – видео пројектори (пројектор са носачем за пројектор)
38653400 – платна за пројекције (платно пројектора)
38651000 - фотоапарати

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Предметна јавна набавка је обликована 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 извршити применом критеријума „најнижа понуђена
цена“.
Упоређује се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Портал јавних набавки: http://portal.ujn.gov.rs/
Интернет страница наручиоца: www.opstinaprijepolje.rs
као и непосредно у просторијама Општине Пријепоље - служба за јавне набавке, улица Трг
Братства и јединства бр. 1, 31300 Пријоље, сваког радног дана од 07:30 до 15:30 часова.

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:
Понуду доставити лично или путем поште на адресу:
Општина Пријепоље, Трг Братства и јединства 1, 31300 Пријепоље
са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку рачунарске и канцеларијске опреме за потребе реализације пројекта
“Нове идеје за нове послове - ИдејаЛаб“, ЈНМВ број 410-42/17, ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ _____ - НЕ
ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 07.07.2017.
године до 12 часова.
Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана након истека рока за подношење понуда,
односно 07.07.2017. године у 12:15 часова, у просторијама сале за састанке на трећем
спрату зграде општине Пријепоље, Трг братства и јединства број 1., 31300 Пријепоље, у
присуству представника понуђача (присуство није обавезно).

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Представници понуђача подносе пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда,
непосредно пре отпочињања рада Комисије. У поступку отварања понуда активно могу
учествовати само опуномоћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног
отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда
дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење
за учешће у поступку јавног отварања понуде.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:
Остале информације:
/

10 дана од дана јавног отварања понуда.

Александар Вујичић, тел. 033/710-085, факс. 033/712-297, канцеларија бр. 24, други спрат
Општинске управе општине Пријепоље, Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље, e-mail:
javne.nabavke.prijepolje@gmail.com, радним данима у периоду од 07.00 до 15.00 часова.

