ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Универзитет у Нишу, Машински факултет Ниш

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

www.masfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

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 је набавка канцеларијског материјала
ОРН: 30192000 - канцеларијски материјал
ОРН: 30125110 - тонер за ласерске штампаче и телефакс машине

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:
Набавка је обликована у 2 (две) партије и то:
Партија 1: канцеларијски материјал
Партија 2: оригинални тонери

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 оцену понуда у предметном поступку је најнижа понуђена цена.
Уколико више понуда има исту најнижу понуђену цену, биће изабрана понуда понуђача који
је понудио боље услове плаћања, а затим и краћи рок испоруке.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација као и све касније евентуалне измене и допуне могу се преузети са
Портала јавних набавки и интернет странице Машинског факултета www.masfak.ni.ac.rs
Свим заинтересованим лицима која упуте захтев за достављање конкурсне документације, на факс
018/588-244 или е-mail: liky@masfak.ni.ac.rs, иста ће бити достављена електронском поштом.

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:
Понуда се подноси у затвореној коверти, тако да се са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара. на коверти
понуђач уписује назив, адресу, број телефона и контакт особу подносиоца понуде, број и назив јавне набавке, са
назнаком „НЕ ОТВАРАЈ“.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета најкасније до 20.01.2017. године до 09:00 часова, без
обзира на начин на који је послата. Понуђачи подносе понуде препорученом пошиљком или лично на адресу
наручиоца: МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ, Александра Медведева 14, 18000 Ниш.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није поднета наручиоцу до 09:00 часова последњег дана рока
за достављање понуда наведеног у позиву и конкурсној документацији. Све неблаговремено поднете понуде комисија
за јавне набавке наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима, са назнаком
да су поднете неблаговремено.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за достављање понуда у 09:30
часова на Машинском факултету у Нишу, Александра Медведева 14 (канцеларија 502).

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

Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији
наручиоца поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Одлука о додели уговора (о обустави поступка), биће
донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт:

Љиљана Живковић, сарадник на пословима јавних набавки и
писарнице, телефон 018/500-717.

Остале информације:

