ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДE
Назив наручиоца: ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ
Адреса наручиоца: Сметанина 2 11000 Београд
Интернет страница наручиоца:

www.waterpoloserbia.org

Врста наручиоца: Спортска организација
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуга
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Аутобуски превоз у земљи
и иностранству, Ознака и назив из општег речника набавке: Услуге друмског превоза 60100000
Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна: Конкурсну документација се преузима са Портала Управе за јавне
набавке - www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници Наручиоца www.waterpoloserbia.org и
службених гласила и базе прописа.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђач подноси понуду у
затвореној коверти (запакованој пошиљци) лично у писарницу или поштом на адресу:
Ватерполо савез Србије, Сметанина 2, Београд уз назнаку НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ ОП ЈНМВ 2/2020-1.2.2.1,
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде www.poreskauprava.gov.rs
Подаци о заштити животне средине могу се добити у Агенцији за заштиту животне средине
www.sepa.gov.rs и у Министарству рударства и енергетике www.mre.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад,
запошљавање и борачка и социјална питања, ул. Немањина 22-26, Београд, интернет адреса:
www.minrzs.gov.rs
Понуда треба да буде затворена на начин да се приликом њеног отварања са сигурношћу може
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини пошиљке обавезно навести основне податке о понуђачу и име и телефон лица за
контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте потребно је
назначити да се ради о групи понуђача и навести основне податке о понуђачима и контакт
телефоне.
Благовременом понудом ће се сматрати понуда која је примљена од стране Наручиоца
најкасније до 03.03.2020. године до 15:00 часова.
У случају да је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка
отварања, вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се дана 03.03.2020. године у 19:00 часова у пословној згради
наручиоца, Ватерполо савез Србије, Сметанина 2, Београд .
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Представници Понуђача који желе да активно учествују у поступку јавног отварања понуда,
обавезни су да пре почетка јавног отварања комисији Наручиоца предају писмено овлашћење
за учествовање у овом поступку, оверено печатом и потписом овлашћеног лица Понуђача.
Лица која присуствују јавном отварању понуда, а нису предали овлашћење, немају право да
коментаришу и дају примедбе на ток отварања понуда.
Рок за доношење одлуке: Наручилац ће одлуку о закључењу оквирног споразума донети у
законском року
Лице за контакт: Биљана Јеленић email> nabavke@swpf.net.
Остале информације:
Комисија за јавну набаку 2/2020-1.2.2.1

