ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Институт БиоСенс - Истраживачко-развојни институт за
информационе технологије биосистема

Адреса наручиоца:

Др Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

http://www.biosense.rs/index.php/sr/javne-nabavke

Врста наручиоца:

Остало

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

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:

01-2/2019 Техничка опрема
GNSS ровер сет
Ознака и назив из општег речника набавке:
38112100 - Глобални системи навигације и позиционирања (GPS или слични системи);
Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у Техничкој спецификацији (поглавље 3.
Конкурсне документације)

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

Предметна набавка није обликована 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:
Не спроводи се резервисана јавна набавка

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:
Не спроводи са преговарачки поступак.

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:
Не закључује се 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:
Није предвиђено подношење електронске понуде, електронске лицитације нити система
динамичне набавке.

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:
Не примењује се систем динамичне набавке.

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:
Не постоји обавеза подношења понуде са подизвођачем / подизвођачима.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки или са интернет странице
наручиоца.

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 о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде (www.poreskauprava.gov.rs).
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине (www.sepa.gov.rs) и у Министарству енергетике, развоја и
заштите животне средине (www.merz.gov.rs).
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs).

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може
проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Институт БиоСенс,
Истраживачко-развојни институт за информационе технологије биосистема, Др Зорана
Ђинђића 1, 21101 Нови Сад
Рок за подношење понуда је 23.08.2019. дo 09:00 часова

Место, време и начин отварања понуда:

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана 23.08.2019.
у 09:30 часова у просторијама Института БиоСенс, Др Зорана Ђинђића 1, 21101 Нови Сад.

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

Представници Понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре
почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћење за
учествовање у овом поступку, на меморандуму (пожељно), заведено и оверено печатом и
потписом законског заступника Понуђача или другог заступника уписаног у регистар
надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу
овлашћења у понуди.

Рок за доношење одлуке:

У законском року наведеном у конкурсној документацији.

Лице за контакт:

Јавне набавке, сваког радног дана у периоду од 9.00 до 15.30
часова и е–mail адреса: javnenabavke@biosense.rs

Остале информације:

