Број 836/18
Датум: 28.05.2018. године
1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1.Наручилац
На основу члана 55. став. 1 тачка 2. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон),
наручилац Центар за заштиту жртава трговине људима, са привременом адресом у ул.
Марије Бурсаћ бр. 49, објекат А1, спрат 2 у оквиру Геронтолошког центра у Земуну, интернет
адреса www.centarzztlj.rs, позива све заинтересоване понуђаче да поднесу понуде у складу
са Законом, конкурсном документацијом и позивом.
2. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара – ПУТНИЧКО ВОЗИЛО.
Назив и ознака из општег речника набавки: 34110000
Количина предметног добра: 1
3. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка је набавка мале вредности и спроводи се у складу са
Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем
тексту: Закон), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова и Законом о облигационим
односима.
Процењена вредност јавне набавке је 1.250.000,00 динара без ПДВ-а.
4. Рок и начин подношења понуде
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити
да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:
ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА, привременa адресa у ул.
Марије Бурсаћ бр. 49, Земун, Београд, објекат А1, спрат 2, а у оквиру
Геронтолошког центра Београд:
с назнаком:
„ПОНУДА за јавну набавку ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА– ЈНМВ бр. 01/2018 – НЕ
ОТВАРАТИ -“.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до уторка
05.06.2018. године до 12:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, обележити време пријема и
евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда
достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди
о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда коју наручилац није
примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и
сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
5. Време и место отварања понуда
Отварање понуда које су благовремено поднете обавиће се истог дана 05. 06.2018.
године у 12:30 часова у просторијама Наручиоца (ул. Марије Бурсаћ бр. 49, Земун,
Београд, објекат А1, спрат 2, а у оквиру Геронтолошког центра Београд) у
присуству овлашћених представника понуђача, који су обавезни пре почетка поступка јавног
отварања понуда, Комисији за јавне набавке приложити овлашћење за присуствовање
поступку јавног отварања понуда. У случају да представници понуђача не доставе наведено
овлашћење, сматраће се да имају статус опште јавности, као и сва остала заинтересована
лица која присуствују отварању понуда.
6. Критеријум за оцењивање понуда
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
7. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена, наручилац ће донети у року од
10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда, и биће достављена свим понуђачима у року
од 3 (три) дана од дана њеног доношења. Одлука о додели уговора ће понуђачима бити
достављена електронским путем и путем поште, препоручено са повратницом. Ако понуђач
одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем одбијен.
8. Контакт особа код наручиоца
Врећа Мирко, секретар наручиоца, бр. тел. 069 205 22 31, мејл адреса:
mirko.vreca@centarzztlj.rs
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