ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Број

290/19

Назив наручиоца: Центар за стручно усавршавање
Адреса наручиоца: Николе Тесле бр.1А, 15000 Шабац
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: услуге уступања
људских ресурса
Ознака из општег речника набавки: 79620000 – уступање људских ресурса.
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“.
У случају да два или више понуђача понуде исту цену, критеријум за оцену понуда
тј. уговор о јавној набавци ће бити додељен понуђачу који је понудио дужи рок
важења понуде.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна: Конкурсна документација може се преузети
на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.csusabac.rs
Право учешћа у поступку јавне набавке: Сва правна и физичка лица која испуњавају
обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су
ближе одређени конкурсном документацијом.
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са
подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
Начин подношења понуде и рок: Понуде се подносе непосредно (лично) или путем
поште, на адресу наручиоца: Центар за стручно усавршавање, ул.Николе Тесле бр.1А,
с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће: НЕ ОТВАРАТИ - „Понуда за ЈН
број 3/2019 - Услуга уступања људских ресурса.“
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини коверте
наводи: назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број
телефона особе за контакт.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца
најкасније до 10:00 часова 19.04.2019. године. Наручилац ће, по пријему одређене
понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов захтев, издати
потврду о пријему (са датумом и временом пријема).
Место, време и начин отварања понуда: јавно отварање понуда обавиће се
комисијски, на дан истека рока за подношење понуда, дана 19.04.2019. године са
почетком у 10:15 часова, на адреси наручиоца: Центар за стручно усавршавање,
ул.Николе Тесле 1А, Шабац..
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда
подносе Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног

отварања понуда. Директор, као овлашћени представник понуђача, Комисији за јавну
набавку даје на увид личну карту и копију извода из Агенције за привредне регистре.
Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од
5 (пет) дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана доношења, објавити одлуку у
писаном облику на Порталу јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs ).
Особа за контакт: У вези припреме понуде је Бранко Филиповић, 015/391-599, email rcsabac@gmail.com , радним даном у периоду од 07:30 – 15:30 часовa.
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

