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Орган државне управе
Отворени поступак
Добра
Набавка информатичке опреме и сервера за смештање
(хостовање) БИС-а у информациону инфраструктуру
Министарства финансија, ЈН 5/2018
Назив и ознака из општег речника набавки:
30200000-1 Рачунарска опрема и материјал.
Критеријум: Економски најповољнија понуда, са следећим
елементима критеријума:
- Понуђена цена – 65 пондера
- Гарантни рок – 15 пондера
- Унификација опреме – 20 пондера
Резервни елементи критеријума: Уколико две или више
понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је има већи број пондера по
основу елемента критеријума: рок испоруке. У случају и истог
броја пондера по основу елемента критеријума: рок испоруке,
као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који
буде извучен путем жреба.
Наручилац ће писаним путем обавестити све понуђаче који су
поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем
жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају
исти укупан број пондера. Извлачење путем жреба наручилац
ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће
називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте
величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију, куглицу
или други подесан предмет одакле ће извући само један папир.
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен
уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку,
наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
Конкурсна документација објављена је на Порталу јавних
набавки www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници
Наручиоца: www.mfin.gov.rs
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Благовременом се сматра понуда која је примљена од стране
наручиоца најкасније до дана 13. новембра 2018. године, до
11,00 часова.
Понуђач подноси понуду лично или путем поште. Уколико
понуђач подноси понуду путем поште мора да обезбеди да иста
стигне наручиоцу до назначеног датума и часа. Понуде се
подносе у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да
се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара, на адресу: Министарство финансија,
Начин подношења понуде
Београд, Кнеза Милоша 20, други спрат, канцеларија бр. 235.
и рок за подношење понуде
Коверат са понудом означити "ПОНУДА - НЕ ОТВАРАЈ", а на
полеђини уписати назив понуђача и адресу, са бројем телефона
лица за контакт. На коверти назначити број јавне набавке за
коју се подноси понуда – ЈН 5/2018.
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од
стране наручиоца до назначеног датума и часа. Наручилац ће,
по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити
понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде,
са назнаком да су поднете неблаговремено.
Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана након истека
рока за достављање понуда, односно дана 13. новембра 2018.
Место, време и начин
године у 11,30 часова, у просторијама Министарства
отварања понуда
финансија, Београд, Кнеза Милоша број 20, канцеларија број
235, уз присуство овлашћених представника заинтересованих
понуђача.
Услови под којима
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања
представници понуђача
понуда, морају комисији за јавну набавку поднети оригинални
могу учествовати у
примерак писаног овлашћењa за учешће у поступку отварања
поступку отварања понуда понуда.
Одлука о додели уговора или одлука о обустави поступка биће
донета у року који не може бити дужи од 25 дана од дана
Рок за доношење одлуке
отварања понуда дана од дана отварања понуда. Одлука ће бити
објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Наручиоца у року од три дана од дана доношења.
Данило Самарџић, Милена Ђорђевић и Дарко Ившан,
e-mail: danilo.samardzic@mfin.gov;
Лицa за контакт
milena.djordjevic@mfin.gov.rs;
darko.ivsan@mfin.gov.rs.
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