УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ ИРЕХАБИЛИТАЦИЈУ
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и
Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ 02/17, бр. 22/10 од 22.05.2017.,
Наручилац објављује:
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке услуга мале вредности - бр. ЈНМВ 02/17 - посредовање при
куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за
службена путовања у земљи и иностранству
1. Подаци о наручиоцу
Универзитет у Београду, Фaкултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, Високог
Стевана 2, fasper@bg.ac.rs , ПИБ: 101821989, Матични број: 07017766.
2. Врста поступка јавне набавке
Јавна набавка мале вредности.
3. Подаци о предмету јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 02/17 је набавка услуга – посредовање при
куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена
путовања у земљи и иностранству.
Назив и ознака из Општег речника набавке: услуге 63500000
4. Право на учешће
Право на учешће у поступку јавне набавке мале вредности услугама сваки понуђач који испуњава
услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама.
5. Начин припремања понуде
Понуда се припрема у складу са позивом за учешће у поступку јавне набавке мале вредности и
конкурсном документацијом.
6. Начин и место подношења понуде
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији на адресу:
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Београд, Високог Стевана
бр. 2. Коверат на предњој страни мора имати текст "Понуда за ЈНМВ 02/17 - посредовање при куповини
авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у
земљи и иностранству - НЕ ОТВАРАТИ", а на полеђини назив, број телефона и адресу понуђача.
Уколико понуђач подноси понуду путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране
Наручиоца до назначеног датума и часа.
Понуда ће се сматрати благовременом уколико је примљена и оверена заводним печатом
Наручиоца у року за подношење понуда, закључно са 5. јуном 2017. године, до 12:00 часова.
Неблаговременом ће се сматрати понуда која је приспела по истеку рока за подношење понуда. Наручилац
ће по окончању поступка отварања понуда, вратити понуђачу неотворену неблаговремено поднету понуду.
7. Отварање понуда
Јавно отварање благовремено достављених понуда, одржаће се дана 05. јуном 2017. године са
почетком у 12:30 часова на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, Високог
Стевана бр. 2, у просторијама деканата.
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају
приложити потписано и оверено овлашћење (пуномоћје) које предају Комисији за јавну набавку пре
отварања понуда.
8. Оквирни рок за доношење одлуке
Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана од дана јавног отварања понуда.
9. Контакт
Особа за контакт: Марија Живковић, тел. 011/2920-456 mail: pravnasluzba@fasper.bg.ac.rs

