ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

ИЗДАВАЧКИ ЗАВОД ФОРУМ - ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА

Адреса наручиоца:

21000 Нови Сад, ул. Војводе Мишића 1/III

Интернет страница наручиоца:

www.forumliber.rs

Врста наручиоца:

Култура

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:

Набавка услуге штампање књига на мађарском језику у оквиру 2 Партијe.
Партија 1 - набавка услуге штампања књиге аутора Светислава Басаре на мађарском језику,
под насловом: "A merénylet angyala" ;
Партија 2 - набавка услуге штампања књиге аутора Јожефа Богдана на мађарском језику, под
насловом: "A szavak néha kövek".
Ознака из општег речника набавке: 79810000 - Услуге штампања.

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

2
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 доделу уговора је "економски најповољнија понуда понуђача" који испуњава
услове утврђене у Закону о јавним набавкама применом критеријума:
- понуђена цена до 60 пондера
- рок за извршење услуге до 30 пондера
- референције до 10 пондера

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација за предметну јавну набавку је доступна на Порталу јавних набавки
и на интернет страници Издавачког завода "Форум", и то: www.forumliber.rs

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 мора да садржи попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде, попуњен, потписан и оверен образац структуре
понуђене цене, попуњен, потписан и оверен образац о оцени испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. Закона,
попуњену, потписану и печатом оверену изјаву понуђача да располаже довољним техничким капацитетом, попуњену,
потписану и печатом оверену изјаву понуђача да располаже довољним кадровским капацитетом, попуњену, потписану и
печатом оверену изјаву о независној понуди и изјаву да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде, попуњен, потписан и оверен модел уговора, као и све тражене доказе ради пондерисања понуде.
Понуде, са припадајућом документацијом , достављају се у затвореној и запечаћеној коверти или кутији на адресу Наручиоца:
Издавачки завод "Форум", Нови Сад, Војводе Мишића бр. 1., 3. спрат, канцеларија бр. 309. (стари бр. 22.), са попуњеним
попратним обрасцем залепљеног на полеђини коверте или кутије.
Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца до 30.09.2016. године до 10.00 часова

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуде Комисија ће обавити 30.09.2016. године, у 10 часова и 30 минута у
просторијама Наручиоца у Новом Саду, ул. Војводе Мишића бр. 1., 3. спрат.

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

Овлашћени представници могу активно учестовати отварању понуда, под условом да уруче
Комисији писмено овлашћење.

Рок за доношење одлуке:

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у
року од 10 дана од дана отварања понуде.

Лице за контакт:

Илдико Илиа, ел. адреса: Iliaildiko@gmail.com

Остале информације:

