ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив Наручиоца: ИНСТИТУТ ЗА ФИЛОЗОФИЈУ И ДРУШТВЕНУ ТЕОРИЈУ,
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Адреса Наручиоца: ул.Краљице Наталије бр.45/IV, 11000 Београд
Интернет адреса Наручиоца: www.instifdt.bg.ac.rs
Врста Наручиоца: Научноистраживачка установа
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
Јавна набавка мале вредности број 02/2014 – набавка услуга резервације и плаћања
хотелског смештаја у циљу организовања конференција за потребе Наручиоца
55110000 – услуге хотелског смештаја.
Критеријум, елементи за доделу Уговора:
Избор најповољније понуде се врши применом критеријума економски најповољнија
понуда, пондерисањем следећих елемената:
1) Укупна цена са максималним бројем пондера -------------------------------- 80 пондера
2) Рок и начин плаћања
------------------------------------------------ 20 пондера
3) Резервни критеријум – Доступност
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети на следеће начине:
- непосредно у пословним просторијама Наручиоца у ул.Краљице Наталије бр.45/IV,
11000 Београд - www.instifdt.bg.ac.rs
-

на Порталу Управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs

-

на интернет адреси Наручиоца – www.instifdt.bg.ac.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се могу поднети непосредно у пословним просторијама Наручиоца у ул.Краљице
Наталије бр.45/IV, 11000 Београд и путем поште на начин који је предвиђен у конкурсној
документацији на адресу: ул. Краљице Наталије бр. 45/IV, 11000 Београд, до дана
24.06.2014.године до 15 и 45 часова. Као меродавно рачуна се време предаје понуде на
писарници Наручиоца, а не време предаје понуде у Пошти.
Адреса и интернет адреса државног органа, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити

исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне среддине, заштити при
запошљавању, условима рада и слично:
- Заштита животне средине: Министарство пољопривреде и заштите животне
средине, ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, www.mpt.gov.rs
-

Заштита при запошљавању и условима рада: Министарство за рад, запошљавања,
борачка и социјална питања, ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Београд,
www.minrzs.gov.rs

-

Пореске обавезе: Министарство финансија – Пореска управа, ул.Саве Мишковића
бр. 3-5, 11000 Београд, www.poreskauprava.gov.rs

Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда ће бити одржано у пословним просторијама Наручиоца, ул. Краљице
Наталије бр.45/IV, 11000 Београд, дана 24.06.2014.године у 16.00 часова.
Услови под којима представници Понуђача могу учествовати у поступку отворања
понуда:
Предстваници Понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда само ако поседују
одговарајуће овлашћење и то на начин који је предвиђен Конкурсном документацијом.
Рок за доношење одлуке:
У року од 5 (пет) дана од дана достављања директору Института за филозофију и
друштвену теорију, Извештаја о стручној оцени.
Лице за контакт:
Наташа Настић, секретар Института
Тел. 011/26-46-242
institut@instifdt.bg.ac.rs

