ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Turistička organizacija Srbije

Адреса наручиоца:

11003 Beograd, Čika LJubina broj 8, poštanski fax 90

Интернет страница наручиоца:

http://www.srbija.travel/o-tosu/javne-nabavke/

Врста наручиоца:

Остало

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

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:

Zakup reklamnog prostora na spoljnim reklamnim objektima u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj
Gori, ORN: 31523100-9

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

5 (pet)
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:

Izbor najpovoljnije ponude izvršiće se primenom kriterijuma „najniža ponuđena cena“ - 100
pondera.
U slučaju da dve ili više ponuda imaju jednak broj pondera, povoljnijom će se smatrati ponuda
ponuđača koji je ponudio duži rok plaćanja (nudi se upisivanjem u obrazac ponude).

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Internet adresa: http://www.srbija.travel/o-tosu/javne-nabavke/ i Portal javnih nabavki

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:
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште.
Ponuđač podnosi ponudu neposredno ili putem pošte.
Bez obzira na način podnošenja ponude, ponuđač mora obezbediti da ponuda stigne na adresu naručioca do 23. maja 2016. godine do 11 sati.
Ponude se dostavljaju poštom ili ličnom predajom, na adresu: Turistička organizacija Srbije, Čika LJubina 8, Beograd, drugi sprat, Finansijska
služba. Ponuđač ponudu podnosi u koverti/kutiji zatvorenoj na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi
put otvara.
Na kovertu/kutiju ponuđač lepi Propratni obrazac (sadržan je Poglavlju 6. Konkursne dokumentacije), u koji upisuje podatke o svom
tačnom nazivu, adresi, broju telefona i faksa, elektronskoj pošti i imenu i prezimenu lica za kontakt
Neblagovremenom će se smatrati ponuda koja nije primljena od strane naručioca do datuma i časa koji je određen u ovom pozivu.
Naručilac će po okončanju postupka javnog otvaranja ponuda, vratiti ponuđačima neotvorene, neblagovremeno podnete ponude.
Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu. Rok za podnošenje ponude ističe dana 23. maja 2016. godine u 11 sati.

Место, време и начин отварања понуда:

Otvaranje ponuda je javno i održaće se dana 23. maja 2016. godine u 11.15 sati u Turističkoj
organizaciji Srbije, Beograd, Čika LJubina 8, prvi sprat, sala za sastanke.

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

U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača,
koji su dužni da pre početka javnog otvaranja ponuda, komisiji naručioca podnesu pisana
punomoćja za učešće u postupku otvaranja ponuda, na osnovu kojih će dokazati da poseduju
ovlašćenje za učešće u postupku.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:
Остале информације:

25 dana

Olgica Miljković omiljkovic@serbia.travel, Sandra Vlatković svlatkovic@serbia.travel, Biljana
Šujica bsujica@serbia.travel, radnim danima (ponedeljak-petak), u periodu od 7,30 do 15,00
časova.

