ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Историјски музеј Србије – Установа културе од националног значаја

Адреса наручиоца:

Трг Николе Пашића 11

Интернет страница наручиоца:

istorijskimuzej@imus.org.rs

Врста наручиоца:

Култура

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

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:
30213300 – деск-топ рачунар
1. Деск-топ рачунар - пословни/ 1 комад
2. Деск-топ рачунар - дизајнерски/ 1 комад
30213100 – преносиви рачунари 3. Лап-топ рачунар 17“ HD/ Intel /4GB/500GB / 1 комад
4. Лап-топ рачунар 15“ HD /2GB/320GB/HD Graph/1 комад
30200000 – рачунарска опрема 5. Ласерски колор штампач А4/ 600x600dpi/ 1 комад
6. Меморија Micro SD 16 GB +SD адаптер / 1 комад
7. Софверски пакет ADOBE Creative Cloud for teams / 1 комад
8. Софверски пакет MICROSOFT Office 365 / 1 комад
9. Професионални монитор LED, LCD, дијагонала 70” / 1 комад
10. Професионални монитор LED, LCD, дијагонала 17”, резолуција 1280x1024 / 1 комад
11. Професионални монитор LED, LCD, дијагонала 23”, резолуција 1920x1080 / 1 комад
32321200 – аудио-визуелна опрема
12. Пројектор DLP , резолуција 1024x768 / 1 комад
13. Дигитални фотоапарат 20 Mpix, зум од 28пута/ 1 комад
32551200 – телефонске централе
14. Картица за проширење телефонске ценрале PANASONIC KX-T82480 / 1 комад
15. Рутер за администрацију LAN мреже / 1комад
16. TP-Link access point / 1 комад
32323500 – систем за видео надзор
17. Дигитални видео снимач , резолуције 1280x720/ 1 комад
18. Камера за видео надзор, објектив од 1 Mpix, домет 20 м / 4 комада
19. Камера за видео надзор, објектив од 1,4 Mpix, домет 20 м / 2 комад
2 0. Хард диск за видео снимач/ 1 комад
42991100 – књиговезачке машине
21. Уређај за термокоричење докумената / 1 комад
22. Уређај за пластификацију докумената / 1 комада
23. Уређај за уништавање папира / 1 комад
39713430 – усисивачи 24. Професионални усисивач за суво и мокро усисавање , снаге 1380 W/ 2 комада

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:
Предметна набавка није резервисана 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:
Спровођење предметне набавке није предвиђено у поступку са преговарањем.

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:
Предметна набавка се не закључује оквирним споразумом.

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 предметној набавци није предвиђена могућност подношења електронске понуде, примене
електронске лицитације или система динамичне набавке

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:
Предметна набавка није предвиђена као динамична набавка.

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:
Највише до 50% укупне вредности понуде

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
На Порталу Управе за јавне набавке
На интернет страници Историјског музеја Србије - www.imus.org.rs
Непосредно (лично) - на адреси наручиоца: Историјски музеј Србије, 11000 Београд, Трг Николе Пашића 11

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:
• Министарство финансија Републике Србије, Кнеза Милоша бр. 20, Београд, http://www.mfin.gov.rs
• Пореска управа Републике Србије, Саве Машковића бр. 3-5, Београд,
http://www.poreskauprava.gov.rs
• Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије, Немањина бр.
22-26, Београд, http://www.merz.gov.rs
• Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, Немањина
бр. 22-26, Београд, http://www.minrzs.gov.rs
• Агенција за привредне регистре, Бранкова 25, Београд, http://www.apr.gov.rs 9.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште на адресу Наручиоца:
Историјски музеј Србије, 11000 Београд, Трг Николе Пашића 11.
Рок за подношење понуда: 9. септембар 2015. године до 12,00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварaње понуда обавиће се комисијски дана 9. септембар2015. године са почетком у 12,15 часова у
просторијама Наручиоца у Београду, Трг Николе Пашића 11.
Понуде ће бити отваране редоследом којим су примљене од стране наручиоца.

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

Представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда, морају комисији
наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.
Овлашћени представник понуђача има право да приликом отварања понуда изврши увид у
податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуда, као и да изнесе све
евентуалне примедбе на поступак отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Доношење одлуке о избору најповољније понуде – у року до 10 дана од дана отварања
понуда.

Лице за контакт:

Бојана Ристић Премовић
е-маил адреса: bojanarsticpremovic@gmail.com

Остале информације:
/

