Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД
Број: 03-111/2/16
Датум: 25. фебруар 2016. године
Београд
На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 60. став 1. тачка 2. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 i 68/15), и Одлуке о
покретању поступка јавне набавке мале вредности, број 01-110/16 од 19. фебруара
2016. године, Наручилац - Републички сеизмолошки завод, Београд, Ташмајдански
парк бб, упућује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ-01/2016
1. Подаци о наручиоцу:
Републички сеизмолошки завод Београд, Ташмајдански парк бб.
Интернет адреса наручиоца: www.seismo.gov.rs
2. Врста наручиоца: орган државне управе
3. Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности
4. Врста предмета: услуге
5. Предмет јавне набавке је набавка услуге - услуга физичког и противпожарног
обезбеђења објекта у седишту Завода и одржавања хигијене објекaта у седишту и
на сеизмолошкој станици на Дивчибарама, број: ЈНМВ-01/2016
- назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 7971000- услуге обезбеђења и
85142300 - услуге у области хигијене
6. Критеријум за оцењивање понуда:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски
најповољнија понуда“.
Елементи критеријума „економски најповољније понуде”, су:
- Понуђена цена - 90 пондера
- полиса осигурања од одговорности -лимит покрића по једном штетном догађају за
неограничени броj штетних догађаја - 10 пондера.
7. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса:
Конкурсна документација је доступна на Порталу Управе за јавне набавке –
www.portal.ujn.gov.rs и на сајту наручиоца – www.seismo.gov.rs

Конкурсна документација се може преузети и лично у просторијама наручиоца на
адреси Београд, Ташмајдански парк б.б., уз оверено и потписано пуномоћје за
преузимање, сваког радног дана до дана и часа истека рока за подношење понуда.
8. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.Уколико понуђач понуду
подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране
наручиоца до датума и часа који је одређен у овом позиву. Понуда мора бити у
целини припремљена у складу са овим позивом и конкурсном документацијом.
Понуђач подноси понуду у запечаћеној или затвореној коверти, тако да се при
отварању може проверити да ли је затворена онако како је била предата. Понудa се
доставља на адресу наручиоца: Републички сеизмолошки завод, Ташмајдански
парк бб, П. Фах.16, 11000 Београд, уз напомену: ,,Понуда за јавну набавку услуге
- услуга физичког и противпожарног обезбеђења објекта у седишту Завода и
одржавања хигијене објекaта у седишту и сеизмолошкој станици на
Дивчибарама, број ЈНМВ-01/2016 – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте
видљиво назначити назив, адресу и телефон понуђача. Рок за подношење понуде је
до 11. марта 2016. године до 12.00 часова. Благовременом понудом се сматра
понуда приспела на адресу наручиоца најкасније до 11. марта 2016. године до 12.00
часова. Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране
наручиоца до датума и часа који је одређен у овом позиву. Наручилац ће, по
oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све
неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.
9. Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда биће јавно и обавиће се последњег дана рока за подношење
понуда, дана 11. марта 2016. године, у 12,30 часова, на адреси Наручиоца
Републички сеизмолошки завод, Београд, Ташмајдански парк бб.
10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
Представници понуђача су дужни да, пре почетка јавног отварања понуда, поднесу
оверено и потписано пуномоћје/овлашћење за учешће у поступку отварања понуда,
које мора гласити на особу која присуствује отварању понуда.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
12. Лице за контакт:
Особа за контакт која ће пружати информације је Светлана Јововић, телефон:
011/3035-740, сваког радног дана у периоду од 8.00 до 15.00 часова, e-mail:
svetlana.jovovic@seismo.gov.rs

Комисија за јавну набавку

