ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:

Агенција за осигурање депозита
11000 Београд

Интернет страница наручиоца:

www.aod.rs

Врста наручиоца:

Остало

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

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 број ЈН-15/20 је набавка услуга мобилне телефоније којима се
омогућава разговор, као и слање порука у мрежи и ван мреже мобилног оператера у
земљи и иностранству, разговор према фиксним телефонским линијама, могућност
коришћења интернета кроз предметну услугу, као и све остале услуге обухваћене
мобилном телефонијом, а које Наручилац користи у току трајања уговора.
Ознака из општег речника набавке је 64212000 – услуге мобилне телефоније.

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:
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 оквирног споразума биће донета применом критеријума економски
најповољније понуде, према следећим критеријумима
1. Понуђени пакети од 1.1. – 1.4. - 60 пондера
2. Цене саобраћаја након потрошених бесплатних минута разговора и бесплатних
СМС порука - 30 пондера
3. Буџет за бенефицирану набавку мобилних телефонских апарата, за време трајања
уговорне обавезе - минималан износ 1.500.000,00 динара без ПДВ-а - 10 пондераН
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети на адреси Наручиоца: Кнез Михаилова
бр. 2. други спрат, соба 201 радним даном од 9.00 до 15.00 часова или на Порталу
Управе за јавне набавке www.ujn.gov.rs и на интернет страници Наручиоца www.aod.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:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској Управи, Министарства
финансија. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу
добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, препорученом пошиљком
или лично на адресу наручиоца: Агенција за осигурање депозита, 11000 Београд, Кнез
Михаилова бр. 2. други спрат, канцеларија бр. 218 (Писарница), са назнаком: ,,Понуда
за јавну набавку услуге мобилне телефоније, ЈН.МВ.-15/20 – НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
понедељка, 5. октобра 2020. године, до 12:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана по истеку рока за предају понуда, у
12:15 часова, на адреси Наручиоца, сала за састанке на IV спрату.
Отварање понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице.
Отварање понуда спроводи Комисија за јавну набавку наручиоца.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
У поступку отварања понуда могу активно учестовати само представници понуђача уз
претходно подношење писменог пуномоћја Комисији за јавну набавку. Пуномоћје
мора да буде у оригиналу, фотокопије и факсови се неће признавати.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:
Остале информације:

25 дана од дана јавног отварања понуда

andrej.djujic@aod.rs
vesna.petrovic@aod.rs

