ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије

Адреса наручиоца:

Булевар Зорана Ђинђића 144

Интернет страница наручиоца:

www.cad.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

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:

Услуга редовног авио-превоза ознака из општег речника набавке:60410000.
Набавка услуга обезбеђивања превозних докумената за авио превоз за потребе запослених
код Наручиоца што подразумева резервацију и издавање превозних документа.
Редни број јавне набавке 11/13.

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

Без 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:

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда.
НАЗИВ ЕЛЕМЕНТА КРИТЕРИЈУМА 1. ЦЕНА УСЛУГЕ - (Сервис такса)
2. БРОЈ ИЗДАТИХ АВИО КАРАТА У 2012. ГОДИНИ

број пондера
70
30

УКУПАН МАКСИМАЛАН БРОЈ ПОНДЕРА ЗА СВЕ ЕЛЕМЕНТЕ КРИТЕРИЈУМА 100
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
1. Булевар Зорана Ђинђића 144, Нови Београд
2. www.cad.gov.rs
3. Портал јавних набавки

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:
Понуде се подносе на српском језику, у затвореној коверти препорученом пошиљком или
непосредно на адресу наручиоца (у писарници).
Адреса Наручиоца: Булевар Зорана Ђинђића 144, Београд
са назнаком: " Понуда за услугу редовног авио превоза (редни број 11/13)"
-Комисијски отворитиРок за достављање понуда у писарницу Наручиоца је 04.11.2013. године до 12.00 часова. Понуда
која стигне у писарницу Наручиоца после наведеног рока сматраће се неблаговременом и неће
се разматрати у овом поступку.

Место, време и начин отварања понуда:

У просторијама Наручиоца. Булевар Зорана Ђинђића 144, Београд
04.11.2013. године у 12.30 часова
Отварање понуда је јавно.

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

Учесник у поступку јавног отварања понуда - понуђач је дужан да најкасније на јавном
отварању понуда достави пуномоће за учешће у поступку отварања понуда са подацима о
лицу које је овлашћено да присуствује отварању и то: презиме и име, број личне карте, СУП
који је издао и ЈМБГ. За стране држављане обавезно доставити презиме и име, број пасоша
и земљу из које долази.

Рок за доношење одлуке:

7 дана

Лице за контакт:

Милош Жикић, 011/292-7031

Остале информације:
-

