ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Филозофски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Улица Ћирила и Методија број 2.

Интернет страница наручиоца:

http://www.filfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Услуге

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 услуге – услуга хотелског смештаја у Нишу за
потребе Факултета у току 2016. године
Ознака и назив из Општег речника набавке: 55110000 – услуге хотелског смештаја.

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

3 (три)
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:

Критеријум за избор најповољније понуде и доделу уговора је „најнижа понуђена цена“.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.
У случају истог понуђеног рока плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација неопходна за достављање понуде, може се преузети:
1) електронским путем са интернет странице Управе за јавне набавке (http://www.ujn.gov.rs)
2) електронским путем преko интернет странице Наручиоца (http://www.filfak.ni.ac.rs, одељак Јавне набавке, секција Услуге) и
3) непосредно у просторијама Наручиоца (улица Ћирила и Методија бр. 2, Ниш, приземље, канцеларија бр. 33) сваког радног
дана у времену од 10 до 14 h до истека рока за подношење понуда.

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:
Подаци о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи Министарства финансија Владе РС http://www.poreskauprava.gov.rs/, e-mail: press@poreskauprava.gov.rs;
Подаци о заштити животне средине могу се добити у Агенцији за заштиту животне средине Министарства
пољопривреде и заштите животне средине Владе РС - www.sepa.gov.rs, e-mail: office@sepa.gov.rs;
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања Владе РС - http://www.minrzs.gov.rs/, e-mail:
press@minrzs.gov.rs и у Заводу за социјално осигурање - http://www.zso.gov.rs/index.htm, e-mail:
info@zso.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се могу доставити лично или путем поште на адресу Наручиоца (улица Ћирила и Методија бр. 2, 18000 Ниш, Писарница),
најкасније до 02.03.2016. године, до 11:00 часова.
Понуда у штампаном облику подноси се у затвореној и запечаћеној коверти, са тачно наведеним називом понуђача, адресом,
контакт особом, бројем телефона, email адресом и назнаком: ''НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГА – УСЛУГА ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА У НИШУ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА У ТОКУ 2016. ГОДИНЕ, ЈНМВ БР. У06-2016."
У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести
називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, број телефона, име и презиме лица за контакт.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до
којег се понуде могу подносити, сматраће се неблаговременом.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се комисијски на дан истека рока за подношење понуда
дана 02.03.2016. године, у 13:00 часова, на адреси Наручиоца: Филозофски факултет у Нишу,
зграда Деканата, улица Ћирила и Методија бр. 2.

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

Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица.
Активно учешће у поступку отварања могу остварити само представници понуђача са
уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања (оверено и потписано
овлашћење-Образац бр. 12 у Конкурсној документацији) које подносе Комисији пре почетка
јавног отварања.

Рок за доношење одлуке:

Oдлуку о избору најповољније понуде Наручилац ће
донети у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт:

Милан Милојевић, ст. сарадник за јавне набавке, e-mail:
javnenabavke@filfak.ni.ac.rs

Остале информације:
Сва додатна појашњења и евентуалне измене и допуне конкурсне документације биће
објављиване на интернет страници Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.

