Република Србија
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ
ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
Број: 404-02-133/2014-03
Датум: 5.8.2014. године
Б е о г р а д
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12),
Агенција за борбу против корупције објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Назив Наручиоца: Агенција за борбу против корупције
Адреса Наручиоца: Царице Милице број 1, Београд
Интернет страница Наручиоца: www.acas.rs
Врста Наручиоца: самостални и независан државни орган
Врста поступка јавне набавке: Рестриктивни поступак, I фаза
Редни број набавке: 1.2.5/2014
Врста предмета: Услуге
Опис предмета, назив и ознака из ОРН: Предмет јавне набавке услуга координатора на реализацији пројекта – поновљени поступак партије 1 набавке - Ангажовање три лица по основу уговора о делу за спровођење активности предвиђених пројектом „Подршка јачању механизама превенције корупције и институционалном развоју Агенције за борбу против корупције“ (2014-2016), ОРН: 79411000 - Услуге општег саветовања у управљању.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је објављена:
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки, Порталу Службених
гласила РС и база прописа и на интернет страници наручиоца www. acas.rs
Начин подношења пријава и рок за подношење пријава: Понуђач подноси пријаву непосредно или путем поште. Уколико понуђач пријаву подноси путем поште мора да обезбеди да
иста буде примљена од стране наручиоца до датума и часа који је одређен у овом позиву. Понуда се доставља у писаном облику на српском језику у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара. Понуда
се доставља на адресу: Агенција за борбу против корупције, Београд, Царице Милице број 1.
Неблаговременом ће се сматрати пријава која није примљена од стране наручиоца до датума
и часа који је одређен у овом позиву. Уколико је понуда неблаговремена Наручилац ће је отворену вратити понуђачу, са назнаком да је неблаговремена.
Рок за подношење пријава је до 4.9. 2014. године до 12,00 сати.
Место, време и начин отварања пријава: Отварање пријава одржаће се дана 4.9. 2014. године са почетком у 12:15 часова, у просторијама Агенције за борбу против корупције, Београд, Царице Милице број 1, I спрат, сала за састанке.
Услови под којим представници подносилаца пријава могу учествовати у поступку
отварања пријава: Овлашћени представници подносилаца пријава, пре почетка отварања
пријаве морају комисији за отварање поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања пријава.
Рок за доношење одлуке о признавању квалификација: Одлуку о признавању квалификација Наручилац ће донети у року од 5 дана од дана отварања пријава.
Лица за контакт: Ана Јеросимић и Ивана Тошовић, имејл адреса: javna_nabavka125@acas.rs.
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