ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

National Tourism Organisation of Serbia

Адреса наручиоца:

Belgrade, Cika Ljubina 8

Интернет страница наручиоца:

: http://www.serbia.travel/about-us/about-us/public-tenderin

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:

PUBLIC RELATIONS SERVICES
OPEN PROCEDURE

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

3
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:

lowest quoted price

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Public Procurement Portal portal.ujn.gov.rs;
Contracting Authority’s website:
http://www.serbia.travel/about-us/about-us/public-tendering.562.html

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:

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Bidders submit their bids in person or by mail.
Regardless of the manner of submission of the bid, the bidder must ensure that the bid is received at the Contracting Authority’s address
by 12 january 2017 until 11:00AM.
Bids shall be submitted by mail or in person at the address: National Tourism Organisation of Serbia, Cika Ljubina 8, Belgrade, the second
floor, Financial Service. Bidders shall submit their bids in an envelope/box closed in such a manner to ensure that it is evident that their
bids are opened for the first time during opening of bids.
The bidder must glue the Enclosed Form (contained in Chapter 6 of the Tender Documentation) to an envelope/box, where it
enters information on its exact name, address, phone and fax numbers, e-mail and contact name and surname.
Bids which are not received by the Contracting Authority by the date and hour specified in this invitation will be considered untimely.
Upon completion of public opening of bids, the Contracting Authority will return to bidders untimely submitted bids unopened.
The bidder can submit only one bid. The time limit for submission of bids expires on 12 january 2017 at 11:00AM.

Место, време и начин отварања понуда:

opening of bids is public and will take place on 12 january 2017 at 11:15AM at the National
Tourism Organisation of Serbia, Belgrade, Cika Ljubina 8, first floor, conference hall.

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

Only authorised representatives of bidders can actively participate in the procedure of opening of
bids, who must provide the Contracting Authority’s Committee with a power of attorney in writing
for participation in opening of bids before beginning of public opening of bids, by which they
demonstrate that they are authorised to participate in the procedure.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:
Остале информације:

25 days

Анета Ускоковић, auskokovic@serbia.travel, Зорица Јованов,
zjovanov@serbia.travel, Биљана Шујица bsujica@serbia.travel

