УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
01-број: 510/4
15. март 2017. године
Београд

На основу члана 60. Закона о јавним набавкамa (''Службни гласник РС'' бр.
124/2012,14/2015 и 68/2016), Правни факултет Универзитета у Београду објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку библиотечко-информационе грађе
часописа и књига домаћих и страних издавача
за Библиотеку Правног факултета Универзитета у Београду
Отворени поступак, број 8/2017
Наручилац: Правни факултет Универзитета у Београду, са седиштем у Београду,
улица Булевар краља Александра 67, ПИБ:101729152, Матични број 7032579; кога
заступа декан, проф. др Сима Аврамовић.
Спроводи се јавна набавка добара у овореном поступку, са циљем закључивања
оквирног споразума са једним понуђачем, односно добављачем, за сваку од четири
партија, на период од 1 (једне) године, односно до исцрпљења средстава.
Предмет: набавка библиотечко-информационе грађе – књигa и часописa домаћих
и страних издавача. Назив и ознака из Општег речника набавке: књиге за
библиотеке - 22113000; новине, ревије, периодичне публикације и часописи 22200000.
Предметна набавка је обликована у четири следеће партије:
Партија 1 - Књиге/монографске публикације-домаћи издавачи;
Партија 2 - Књиге/монографске публикације-страни издавачи;
Партија 3 – Часописи/серијске публикације – домаћи издавачи;
Партија 4 – Часописи/серијске публикације – страни издавачи .
Правни факултет Универзитета у Београду, улица Булевар краља Александра
67 (у даљем тексту: Наручилац), на основу члана 32. Закона о јавним набавкама,
позива понуђаче да поднесу своју понуду у писаној форми, у складу са конкурсном
документацијом, а на основу достављеног позива за подношење понуда за набавку
добара - књигa и часописa домаћих и страних издавача, број ЈН 8/2017.
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и
позивом за подношење понуда.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Право учешћа у поступку јавне набавке имају сви заинтересовани понуђачи који
испуњавају услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75.и 76. Закона о

јавним набавкама и доставе доказе о томе на начин утврђен конкурсном
документацијом.
Начин и место подношења понуде: Понуђач подноси понуду непосредно или
путем поште, у затвореној коверти или кутији на адресу: Правни факултет
Универзитета у Београду –Београд, Булевар краља Александра 67, 1.спрат, архива.
Коверат на предњој страни мора имати текст ''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ДОБАРА – НАБАВКУ БИБЛИОТЕЧКО ИНФОРМАЦИОНЕ ГРАЂЕ – КЊИГА И
ЧАСОПИСА ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ИЗДАВАЧА, БРОЈ ЈН 8/2017 – НЕ
ОТВАРАТИ'', са назнаком за коју партију се понуда подноси, а на полеђини назив
и адреса понуђача, као и име и презиме особе за контакт.
Уколико понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да иста буде
примљена од стране Наручиоца до назначеног датума и часа.
Понуђач може, у писаном облику, захтевати додатне информације и појашњења у
вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за достављање
понуда.
Понуда ће се сматрати благовременом ако је примљена и оверена заводним
печатом Наручиоца у року за подношење понуда, закључно са даном 18.
априлом 2017. године, до 12,00 часова.
Неблаговременим ће се сматрати понуда која је поднета по истеку рока за
подношење понуда. Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, вратити
понуђачу неотворену понуду, са назнаком да су поднете неблаговремено.
Јавно отварање понуда одржаће се истог дана по истеку рока за подношење
понуда, дана 18. априла 2017. године, са почетком у 13,00 часова на Правном
факултету у Београду, Булевар краља Александра 67, 1. спрат, Сала за
седнице.
Представници понуђача који ће бити пристуни, дужни су да пре почетка јавног
отварања понуда, комисији Наручиоца поднесу уредно пуномоћје за учешће у
поступку отварања понуда у име понуђача, у противном, наступају као јавност и не
могу предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање
приговора на отварање понуда и друго).
Одлука о закључењу оквирног споразума биће донета најкасније у року од 25
дана од дана отварања понуда,
Лице за контакт: Биљана Живановић Ступар, e- mail: bilja@ius.bg.ac.rs

