Република Србија
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ
ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
Број: 404-02-13/18-03/3
Датум: 12.03.2018. године
Царице Милице 1
Б е о г р а д

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12,
14/15 и 68/15) и Одлуке директора Агенције за борбу против корупције о покретању поступка јавне
набавке редни број 2.8/2018 број 404-02-13/18-03 од 06.02.2018. године, Комисија образована за
спровођење поступка Решењем број 404-02-13/18-03/1 од 06.02.2018. године, објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за Јавну набавку услуга стручне подршке функционисању ИТ система, број 404-02-13/18-03 за
2018. годину
1. Подаци о наручиоцу:
Агенција за борбу против корупције, Царице Милице бр. 1, 11000 Београд, Република Србија,
матични број: 17750763, ПИБ 106106566, шифра делатности: 8411 делатност државних органа,
текући рачун извршења буџета РС бр. 840-1620-21, Интернет страница: www.acas.rs
2. Врста поступка јавне набавке:
Отворени поступак.
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке:
Услуге стручне подршке функционисању ИТ система.
Шифра из ОРН-а: 72250000 – Системске услуге и услуге подршке.
4. Партије:
Предметна набавка није обликована по партијама.
5. Услови за учествовање у поступку:
Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова су
ближе одређени конкурсном документацијом.
6. Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
7. Начин преузимања конкурсне документације, односно Интернет адреса где је
конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација се преузима са Интернета.
Интернет адреса где је документација доступна:
Веб сајт Наручиоца: www.acas.rs
Портал Управе за јaвне набавке - http://portal.ujn.gov.rs/
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8. Начин подношења понуде и рок:
Понуда се саставља тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце из Конкурсне
документације и исте оверава печатом и потписом овлашћеног лица Понуђача.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин
који је одређен у конкурсној документацији.
Понуђач подноси понуду путем поште или непосредно на адресу наручиоца:
Агенција за борбу против корупције, Царице Милице 1, 11000 Београд, Република Србија уз
напомену:
„Понуда за јавну набавку услуге стручне подршке функционисању ИТ система ЈНОП бр. 404-0213/18-03 - НЕ ОТВАРАТИ!”
На полеђини коверте Понуђач обавезно наводи назив/име Понуђача, адресу, телефон и име контакт
особе Понуђача.
Благовременом понудом се сматра понуда примљена од стране Наручиоца најкасније до
11.04.2018. године, до 12 часова.
Понуде приспеле на назначену адресу по истеку датума и сата одређених у овом позиву, сматраће
се неблаговременим, а Наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену
понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
9. Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се дана 11.04.2018. године у 12:15 часова, у просторијама Агенције
за борбу против корупције, Царице Милице 1, Београд.
10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
Представници понуђача су дужни да Комисији за јавну набавку предају писмена овлашћења
непосредно пре отварања понуда.
11. Рок за доношење одлуке:
На основу извештаја о стручној оцени понуда наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року
од 3 (три) дана од дана отварања понуда.
12. Лице за контакт:
име и презиме: Данијела Калиновић, члан Комисије
адреса/електр. пошта: danijela.kalinovic@acas.rs
адреса: Царице Милице 1, Београд
радно време: 07:30 - 15:30 сваког радног дана
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