Министарство заштите животне средине
на основу члана 55. став 1. тачка 2. и одељка Б прилога 3.
Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДE
1. Назив наручиоца: Министарство заштите животне средине
2. Aдреса наручиоца: Немањина 22-26, Београд
3. Интернет страница наручиоца: www.ekologija.gov.rs
4. Врста наручиоца: Орган државне управе
5. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке
6. Врста предмета: Услуге
7.Опис предмета набавке: Агенцијске услуге набавке путних карата и хотелског
смештаја за потребе Министарства заштите животне средине
Назив и ознака из општег речника набавки:
- 63500000– услуге путничких агенција и тур оператера и услуге помоћи
туристима
- 63512000 - продаја путних карата и услуге пакет аранжмана
- 55110000 – услуге хотелског смештаја
8. Критеријум за доделу уговора: Избор најповољније понуде наручилац ће извршити
применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“.
Цена која ће бити узета у обзир приликом одлучивања јесте понуђена укупна цена
исказана без ПДВ-а, у коју су урачунати сви зависни и други трошкови.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену уговор ће се доделити
оном понуђачу који је понудио краћи рок извршења услуге у односу на захтевани рок
који не може бити краћи од 30 (тридесет) минута и не дужем од 24 (двадесетичетири) сата
од пријема захтева Наручиоца.
Уколико постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом и истим роком
извршења услуга, наручилац ће донети одлуку о додели уговора применом резервног
критеријума – жребањем.

9. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна: Конкурсна документација објављује се на Порталу
јавних набавки и на интернет страници Наручиоца: www.ekologija.gov.rs.
10. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Благовременом понудом
сматраће се она која је примљена од стране Наручиоца најкасније до 21.05.2018. године
до 11,00 часова.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Уколико понуђач понуду подноси
путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до датума и
часа одређеног у позиву за подношење понуде. Понуде се достављају у писаном облику,
на српском језику, у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом
отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отварају.
Понуде се достављају на писарници Пословне зграде Владе РС (СИВ-3) на следећу
адресу: Министарство заштите животне средине, Нови Београд, Омладинских
бригада 1. Коверат са понудом на предњој страни мора имати писани текст„ПОНУДАНЕ ОТВАРАЈ - јавна набавка Агенцијске услуге набавке путних карата и хотелског
смештаја, ЈН број 1.2.13/2018“.
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није приспела на наведену адресу наручиоца
до назначеног датума и часа. Наручилац ће, по oкончању поступка отварања понуда,
вратити понуђачима све неблаговремено поднете понуде, неотворене и са назнаком да су
поднете неблаговремено.
11. Место, време и начин отарања понуда:
Отварање понуда спровешће се дана 21.05.2018.године у 11,30 часова, на адреси
Омладинских бригада 1, Нови Београд, 6.спрат, канцеларијa бр. 610.
12. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда: Присутни представници Понуђача, пре почетка јавног отварања
понуда, морају комисији за јавну набавку поднети оригинални примерак писаног
овлашћењa за учешће у поступку отварања понуда. Писано овлашћење треба да има број и
датум издавања, као и печат и потпис одговорног лица Понуђача.
13. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року не дужем од 25
дана oд дана отварања понуда. Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана
доношења.
14.Контакт особе: Анита Симић, Катарина Мујановић - anita.simic@ekologija.gov.rs,
katarina.mujanovic@ekologija.gov.rs.

