УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ- ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
01-број: 1313/4
4. јул 2017. године
Београд
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Правни факултет Универзитета у Београду објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA
за јавну набавку услуге припремe за штампу књига, билтена, каталога, рекламног
материјала и припремe за штампу и штампа образаца

за потребе Правног факултета Универзитета у Београду
Поступак јавне набавке мале вредности
ЈН број 29/2017

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Универзитет у Београду - Правни
факултет, Београд, Булевар краља Александра 67, www.ius.bg.ac.rs;
Врста наручиоца: Установа у области високог образовања;
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности, редни број
29/2017;
Врста и опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услугe припреме за штампу књига,
билтена, каталога, рекламног материјала и припрема за штампу и штампа образаца за
потребе Правног факултета Универзитета у Београду.
Назив и ознака из Општег речника набавке: услуге штампања и сродне услуге- 79800000;
услуге штампања-7981000; услуге у вези са штампањем-79820000; 79970000-издавачке
услуге.
Предмет јавне набавке је обликован по партијама, и то:
Партија 1.
Припрема за штампу књига, билтена, каталога, рекламног материјала;
Партија 2.
Припрема за штампу и штампа образаца.
Критеријум за доделу уговора:
За Партију 1.- Економски најповољнија понуда;
За Партију 2. – Најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет страница где је
конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се преузима са Портала

јавних набавки и са интернет странице Наручиоца: www.ius.bg.ac.rs;
Начин и рок за подношење понуда:
Понуђачи подносе понуду непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији
на адресу: Универзитет у Београду - Правни факултет, Београд, Булевар краља
Александра 67, I спрат, Архива. Коверат на предњој страни мора имати текст "ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ШТАМПУ КЊИГА, БИЛТЕНА,
КАТАЛОГА, РЕКЛАМНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИПРЕМЕ ЗА ШТАМПУ И ШТАМПА
ОБРАЗАЦА, БРОЈ ЈН 29/2017 - НЕ ОТВАРАТИ", са назнаком за коју се партију понуда
подноси, а на полеђини назив и адресу понуђача, као и име и презиме особе за контакт;

Рок за подношење понуда истиче 12. јула 2017. године, у 12,00 часова.
Понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда, сматраће се
неблаговременом и биће враћена понуђачу неотворена, по окончању поступка јавног
отварања;
Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање благовремено достављених понуда, одржаће се истог дана по истеку рока
за подношење понуда, дана 12. јула 2017. године, са почетком у 12,30 часова на
Правном факултету у Београду, Булевар краља Александра 67, спрат I, Сала за седнице;
Услови за учешће представника понуђача у поступку отварања понуда:
Представници понуђача који ће бити присутни, дужни су да пре почетка јавног отварања
понуда, комисији Наручиоца поднесу уредно пуномоћје за учешће у поступку отварања
понуда;
Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана
јавног отварања понуда;
Лице за контакт: Биљана Живановић Ступар, имејл: bilja@ius.bg.ac.rs.

