ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Омладински савез удружења „Нови Сад омладинска престоница
Европе – ОПЕНС“

Адреса наручиоца:

Народног фронта 35, Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

www.opens2019.rs

Врста наручиоца:

Остало

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:

Предмет јавне набавке услуга, ЈНМВ: 01/2018 – Услуге обезбеђивања хотелског смештаја и
услуга превоза
Назив и ознака из ОРН - услуге хотелског смештаја (орн - 5511000), услуге превоза
(60000000), услуге путничких агенција и сличних услуга (орн - 6351000), у свему у складу са
спецификацијом јавне набавке.

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

Предметна јавна набавка није подељена по партијама.
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:
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „Економски најповољнија понуда“.
Елементи критеријума на основу којих ће се рангирати понуде су:
Р.бр Опис Број пондера
1. Цена услуге посредовања при резервисању и обезбеђивању путних карата по путној карти - 10 пондера
2. Цена услуге посредовања при резервисању и обезбеђивању хотелског смештаја по хотелској соби - 10 пондера
3. Цена трансфера путничким возилом по пређеном километру - 20 пондера
4. Цена трансфера комби возилом (8+1)по пређеном километру - 20 пондера
5. Цена рент-а-кар путничког аутомобила (средња класа ) у земљи по дану - 20 пондера
6. Цена рент-а-кар путничког аутомобила (средња класа ) у иностранству по дану - 20 пондера

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
www.opens2019.rs
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:
/

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.
Понуде се достављају у писаном облику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
Понуду доставити на адресу:
ПОШТОМ- Омладински савез удружења „Нови Сад омладинска престоница Европе – ОПЕНС“, ул. Народног фронта 35, 21000 Нови Сад
НЕПОСРЕДНО (или начинима који се сматрају личном доставом, POSTEXPRES, DHL и сл)- ул. Доктора Симе Милошевића бр. 5, 21000 Нови Сад
са назнаком: Услуге обезбеђивања хотелског смештаја и услуга превоза у оквиру реализације пројекта „Нови Сад – Европска престоница младих
2019“, ЈНМВ: 01/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Рок за подношење понуде је 16.03.2018. године у 09.00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда обавиће се јавно, истог дана по истеку рока за подношење понуда,
односно 16.03.2018. у 17.00 часова на адреси Наручиоца, ул. Доктора Симе Милошевића бр.
5, 21000 Нови Сад

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

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Овлашћени представници понуђача подносе пуномоћје да могу активно учествовати у
поступку отварања понуда, на самом отварању пре почетка поступка отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:
Остале информације:
/

Одлука о додели уговора у поступку предметне набавке
донеће се на основу члана 108. Закона о јавним набавкама
у року од 10 дана од дана отварања понуда.

administracija@opens2019.rs

