ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Fond "Evropski poslovi" AP Vojvodine

Адреса наручиоца:

Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad

Интернет страница наручиоца:

www.vojvodinahouse.eu

Врста наручиоца:

Остало

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

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:

Организација стручне праксе за другу генерацију полазника у регијама ЕУ у оквиру Спец.
Програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“

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:

Najniža ponuđena cena

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
portal javnih nabavki: www.portal.ujn.gov.rs
internet strana Naručioca: www.vojvodinahouse.eu

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:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.
Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне
документације.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ПОШТОМ: Фонд „Европски послови“ АП Војводине, Булевар Михајла Пупина 16, п.п. 2, 21108 Нови Сад, или
НЕПОСРЕДНО (или начинима који се сматрају личном доставом, POSTEXPRES, DHL и сл) на адресу: Фонд „Европски послови“ АП Војводине,
Хајдук Вељкова 11, 6. Спрат, 21000 Нови Сад, са назнаком: Организација стручне праксе за другу генерацију полазника у регијама ЕУ у оквиру Спец. Програма
„Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“, ЈНМВ: 04/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Rok za dostavljanje ponuda je: 04.05.2016. godine u 10.00 časova

Место, време и начин отварања понуда:

Javno otvaranje ponuda sprovešće se 04.05.2016. godine u 10.15h u poslovnim prostorijama
Naručioca, ul. Hajduk Veljkova 11, 6. sprat, Novi Sad.

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

Ovlašćeni predstavnici ponuđača koji pred sam početak otvaranja ponuda podnesu punomoćje
mogu aktivno učestvovati u postupku javnog otvaranja ponuda.

Рок за доношење одлуке:

U roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda

Лице за контакт:

Ivana Lekić, lekic@vojvodinahouse.eu

Остале информације:
/

