ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
ДЕПО И КЛИРИНГ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ А.Д.

Број набавке: ЈНМВ 18/2014
Број документа: 60 бр.18/2014/П
Датум: 28.08.2014. године
На основу члана 55. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“, број 124/2012) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности 60 бр.18/2014/1 од 26.08.2014.године
Достављамо Вам:
ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

1. Наручилац
Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности акционарско
друштво Београд, Трг Николе Пашића 5, Београд, www.crhov.rs ( у даљем
тексту: Наручилац), позива заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу
понуду у складу са законом и конкурсном документацијом, која је доступна на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
2. Врста поступка
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале
вредности, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
број 124/2012). Позив за предметну јавну набавку је упућен понуђачима дана
26.08.2014. године.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке je добрo: мрежни firewall.
Назив ознака из Општег речника набавке: мрежна инфраструктура,
32424000.

4. Услови учешћа у поступку
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном
документацијом. Право учешћа у поступку имају сва заинтересована лица која
испуњавају обавезне услове предвиђене чланом 75. и 76. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012).
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више
заједничких понуда.
Понуђач подноси оверене изјаве дате под кривичном, материјалном и
моралном одговорношћу којима доказује испуњеност услова из члана 75. и 76.
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012).
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5. Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија
Набавка није обликована по партијама.
6. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној
коверти или кутији овереној печатом и на полеђини коверте или кутије наводи:
назив и адресу понуђача.
Потребно је је да сви документи поднети у понуди буду повезани.
Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације,
понуђач доставља непосредно или путем поште Комисији за јавну набавку мале
вредности, у затвореној коверти или кутији на адресу: Централни регистар, депо
и клиринг хартија од вредности, Трг Николе Пашића бр. 5 (улаз из Дечанске бр.
14), 11000 Београд, IV спрат, Експедиција/канцеларија 1, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку мале вредности добра мрежни firewall у
Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности, ЈНМВ бр
18/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се доставља најкасније до 08.09.2014. године до 12.00 часова.
7. Место, време и начин отварања понуда
Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у
просторијама наручиоца, у Београду, Трг Николе Пашића бр. 5 (улаз из
Дечанске бр. 14), одмах по истеку рока за подношење понуда, односно
08.09.2014. године у 12.15 часова.
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда
уколико поседују уредно овлашћење за учешће у поступку отварања, које
подносе Комисији пре почетка јавног отварања.
8. Критеријум за доделу уговора
Најнижа понуђена цена.
9. Преузимање конкурсне документације

-

Преузимање кокурсне документације може се извршити:
На сајту Наручиоца www.crhov.rs линк јавне набавке
На порталу Управе за јавне набавке: http://portal.ujn.gov.rs/
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10. Рок за доношење одлуке
Десет дана од дана отварања понуде.
11. Лице за контакт
Славица Маниташевић e-mail адреса: slavica.manitasevic@crhov.rs
Дејан Недељковић e-mail адреса: dejan.nedeljkovic@crhov.rs

Комисија за јавну набавку мале вредности
Централног регистра, депоа и клиринга
хартија од вредности
Славица Маниташевић, председник
Дејан Недељковић, члан
Маја Дамљановић, члан

Позив за подношење понуда за ЈНМВ бр.18/2014 – добра мрежни firewall
у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности
страна 3 од 3

