РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ
08 Број: 404-00-8946/2013-03
26. новембар 2013. године
Немањина 11, Београд

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12),
Генерални секретаријат Владе објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку мале вредности услуга број 06 за 2013. годину
(ЈН број 06/2013)
1. Назив, адреса и Интернет страница Наручиоца:
Генерални секретаријат Владе, Немањина 11, 11000 Београд, Република Србија
Интернет страница: www.gensek.gov.rs
2. Врста наручиоца:
Корисник буџетских средстава
3. Врста поступка јавне набавке:
Поступак јавне набавке мале вредности – услуге.
4. Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке:
Опис предмета: Услуге одржавања серверске инфраструктуре, за потребе Генералног
секретаријата Владе.
Услуге се односе на серверску инфраструктуру коју користи Генерални секретаријат
Владе за рад Информационог система Владе.
Назив: Услуге одржавања серверске инфраструктуре.
Ознака из Општег речника набавке: 4882000 - Сервери.
5. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
6. Начин преузимања конкурсне документације, односно Интернет адреса где је
конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација се преузима са Интернета.
Интернет адреса где је документација доступна:
Веб сајт Наручиоца - www.gensek.gov.rs (http://www.gensek.gov.rs/javne-nabavke.html)
Портал Управе за јaвне набавке - http://portal.ujn.gov.rs/

7. Подаци о називу, адреси и Интернет адреси државног органа или организације где се
могу благовремено добити исправни подаци о:
Пореске обавезе: Министарство финансија - Пореска управа, Саве Машковића 3-5,
Београд, Република Србија, www.poreskauprava.gov.rs;
Заштита животне средине: Министарство енергетике, развоја и заштите животне
средине, Немањина 22-26, Београд, Република Србија, www.merz.gov.rs;
Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд, Република
Србија, www.sepa.gov.rs;
Заштита при запошљавању: Министарство рада, запошљавања и социјалне
политике, Немањина 11, Београд, Република Србија, www.minrzs.gov.rs;
Завод за социјално осигурање, Булевар уметности 10, Нови Београд, Република
Србија, www.zso.gov.rs
8. Начин подношења понуде и рок:
Понуда се саставља тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце из
Конкурсне документације и исте оверава печатом и потписом овлашћеног лица
Понуђача.
Модел уговора, који је саставни део Конкурсне документације, Понуђач попуњава,
све стране парафира и печатира, а на страни предвиђеној за потпис модела уговора
ставља потпис овлашћеног лица Понуђача и печат.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
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.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији.
Понуђач подноси понуду путем поште или непосредно на адресу наручиоца:
Генерални секретаријат Владе, Немањина 11, 11000 Београд, Република Србија
уз напомену:
„Понуда за јавну набавку мале вредности услуга - Услуге одржавања серверске
инфраструктуре, ЈН број 06/2013 - НЕ ОТВАРАТИ!“
На полеђини коверте Понуђач обавезно наводи назив/име Понуђача, адресу, телефон
и име контакт особе Понуђача.
Благовременом понудом се сматра понуда приспела на адресу Наручиоца
најкасније до 05. децембра 2013. године, до 11 часова.
9. Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се дана 05. децембра 2013. године у 11:30 часова, у
згради Владе Републике Србије, Немањина 11, Београд, 4. спрат, сала 151.
10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача.
Представници понуђача су дужни да Наручиоцу предају писмена овлашћења
непосредно пре отварања понуда.
11. Рок за доношење одлуке:
На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац ће донети одлуку о додели
уговора, у року од 5 дана од дана отварања понуда.
12. Лице за контакт:
име и презиме:
адреса електр. поште:
телефон/факс:
адреса:
радно време:

Вукашин Јовановић, председник Комисије
vukasin.jovanovic@gov.rs
011/3610 930
Немањина 11, Београд
08:30 – 16:30 сваког радног дана

