ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Јавно предузеће "Нуклеарни објекти Србије"

Адреса наручиоца:

Мике Петровића Аласа12-14, 11351 Београд – Винча

Интернет страница наручиоца:

www.nuklearniobjekti.rs

Врста наручиоца:

Државна јавна предузећа

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:

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА (СОФТВЕР И ХАРДВЕР), 30213000– рачунарска опрема

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

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:
1. Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена”.
2. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када
постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом:
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке, а уколико и овај услов буде испуњен избор
најповољнијег добављача ће бити испуњен жребањем.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Начин преузимања конкурсне документације:
1. адреси наручиоца
2. интернет адреси наручиоца - www.nuklearniobjekti.rs
3. Порталу Управе за јавне набавке - www.portal.ujn.gov.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:
Подаци у вези са пореским обавезама могу се добити од Пореске управе, Саве
Машковића број 3-5, 11000 Београд, мејл: press@poreskauprava.gov.rs;
Подаци о заштити животне средине могу се добити од Министарства пољопривреде и
заштите животне средине, Агенције за животну средину, Руже Јовановића 37а , 11160
Београд, мејл: office@sepa.gov.rs;
Подаци о заштити при запошљавању, условима рада и сл. могу се добити на мејл
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина број 11, 11000
Београд, мејл: press@minrzs.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок за подношење 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: ЈП „НУКЛЕАРНИ ОБЈЕКТИ СРБИЈЕ”, Мике Петровића Аласа
12-14, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА (софтвер и хардвер) – ЈН МВ 1.1.4/2018 - НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10.11.2018.године до 10:00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Благовремено поднете понуде биће јавно комисијски отворене у згради бр. 48 Jавног
предузећа „Нуклеарни објекти Србије“, у Београду – Винчи у улици Мике Петровића Аласа
12-14, дана 10.12.2018. године у 11:00 часова.

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

тварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку
отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.
Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда, је дужан да пре почетка
отварања, комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. Овлашћење
мора садржавати следеће податке: назив и адресу Понуђача, датум издавања, име лица
коме се даје овлашћење, потпис и печат овлашћеног лица код понуђача.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Лица (или служба) за контакт: Зоран Цинцовић, мастер екон., Е-mail адреса: zoran.cincovic@nuklearniobjekti.rs,
Зоран Богосављевић, дипл. екон., Е-mail адреса: zoran.bogosavljevic@nuklearniobjekti.rs
Факс 011/3408-556

Остале информације:
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање се врши на основу рачуна који ће Продавац доставити по испоруци.
По извршеној испоруци Продавац је обавезан да достави Наручиоцу рачун, отпремницу и гаранцију за испоручену робу која је предмет набавке.
Рок плаћања је до 45(четрдесетпет) дана (у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. Гласник РС“ бр.119/2012), од дана пријема потписаног и овереног рачуна. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Минимални гарантни рок за рачунарску опрему и пратећу рачунарску опрему је тридесет и шест месеци.
Изабрани понуђач се обавезује да приликом примопредаје рачунарске опреме достави наручиоцу:

Средство финансијског обезбеђења као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом за гаранцију за отклањање недостатака у гаратном року, у износуод 5% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важности од 36 месеци од
дана испоруке рачунара и рачунарске опреме. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења у
роковима из ове конкурсне документације, Наручилац ће уговор раскинути и има право потраживања накнаде штете настале услед неиспуњавања ове обавезе понуђача.
8.3. Захтев у погледу рока испоруке добара:
Рок испоруке добара не може бити дужи од 15 дана од дана закључења уговора. Место испоруке – на адресу наручиоца: ЈП „НУКЛЕАРНИ ОБЈЕКТИ СРБИЈЕ”, Мике Петровића Аласа 12-14, Београд - Винча.
8.4. Захтев у погледу озбиљности понуде
Понуђач се обавезује да уз конкурсну документацију достави Наручиоцу бланко сопствену меницу за озбиљност понуде, која мораја бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверене початом и потписана од стране лица
овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављњно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења меница мора бити 60 дана од дана отварања понуда. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице мора да се продужи.

