Maтематички институт САНУ
Београд

На основу чл 39 Закона о јавним набавкама ( Сл Гласник РС бр 124/13) и одлуке покретању
поступка јавне набавке мале вредности бр 374/1 од 05.12.2014 год.,Математички институт САНУ
,Београд,Кнез Михаилова 36, упућује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈНМВ бр 2/14
Математички институт САНУ, Београд, Кнез Михаилова 36 (у даљем тексту: Наручилац)
позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своју писану понуду у поступку за набавку
рачунара и рачунарске опреме за потребе наручиоца , у складу са конкурсном документацијом, а
на основу објављеног позива за подношење понуда.
1. Назив, адреса наручиоца: Математички институт САНУ,Београд,Кнез Михаилова 36
2. Врста наручиоца: установа
3. Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
4. Врста предмета: добара-рачунари и рачунарска опрема
5. Назив и ознака из општег речника набавке:рачунарска опрема и материјал 30200000
6. Набавка није обликована на партије
7. Резервисана набавка : не
8. Комисија ће избор најповољнијег понуђача извршити применом критеријума НАЈНИЖЕ
ПОНУЂЕНА ЦЕНА
9. Конкурсна документација се може преузети у електронској форми без накнаде на Порталу
Управе за јавне набавке или на интернет адреси наручиоца www.mi.sanu.ac.rs
10. Понуђач доставља понуду у затвореној и запечаћеној коверти препорученом поштом или
лично на адресу наручиоца:
МАТЕМАТИЧКИ ИНСТИТУТ САНУ
Београд, Кнез Михаилова 36/ III са назнаком на лицу коверте
„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНМВ 2/14 – НЕОТВАРАТИ „
на полеђини коверте обавезно навести
име понуђача, адресу, телефон и име особе за контакт.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Рок за подношење понуда је 8 дана од
дана објављивања позива и конкурсне документације на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца:www.mi.sanu.ac.rs тј дана 16.12.2014 г до 12 ч.
Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда која наручиоцу није поднета до
16.12.2014 године до 12. 00 часова. Неблаговремено поднете понуде комисија за јавне
набавке наручиоца ће , по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са
назнаком да су поднете неблаговремено.
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11. Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и морају да
испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке , а на основу достављеног позива
Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва физичка и правна лица која испуњавају
услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и који су предвиђени овом конкурсном
документацијом.
Услови које треба сваки понуђач да испуни као и начин како се доказује испуњеност тих услова
,ближе су одређени конкурсном документацијом.
12. Јавно отварање понуда извршиће Комисија за јавне набавке одмах по истеку
рока за подношење понуда дана 16.12.2014 г у 12. 15 ч у просторијама
наручиоца на адреси Кнез Михаилова 36 ,III спрат канцеларија 305
Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који ће пре почетка
поступка отварања понуда предати Комисији за јавне набавке своја овлашћења.
13. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда,о чему
ће сви понуђачи бити писмено обавештени.
Наведену одлуку наручилац ће доставити свим понуђачима у року од 3 дана од дана
доношења. Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту
пре закључења уговора.
Све ближе информације се могу добити на тел 011/ 2630-170. Контакт особа др Вања
Кораћ (е-маил: vanja@mi.sanu.ac.rs).

