ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1. Наручилац: Агенција за акредитацију здравствених установа Србије
Адреса: Доктора Суботића 5, Београд
Интернет страница:www.azus.gov.rs
2. Врста наручиоца: јавна агенција
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
4. Опис предмета јавне набавке: услуге обележавања десет година рада Агенције

5. Назив из општег речника набавке: Ознака - 79954000 услуге организовања
прослава.
6. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора: „Најнижа понуђена
цена“.
7. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација за
предметну јавну набавку се може преузети и доступна је на Порталу јавних
набавки Управе за јавне набавке www.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца
www.azus.gov.rs
8. Начин подношења понуде и рок: Понуђач понуду подноси непосредно или
путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу наручиоца:
Агенција за акредитацију здравствених установа Србије
Доктора Суботића број 5
11000 Београд
Са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – обележавање десет година
рада Агенције, бр ЈН МВ 2/18- НЕ ОТВАРАТИ”.
Рок за подношења понуде: понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до 17. октобра 2018. године до 12:00 часова.
9. Место, време и начин отварања понуда: Понуде ће бити отваране јавно, на
адреси наручиоца, 17. октобра 2018. године, непосредно након истека рока за
подношење понуда.

10. Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: у поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени
представници понуђача. Представници понуђача, изузев директора предузећа,
који ће присуствовати отварању понуда морају да приложе писано овлашћење
издато од стране директора предузећа за учешће у поступку отварања понуда са
јасном назнаком да се овлашћење односи на предметну јавну набавку
11. Рок за доношење одлуке је 3 дана од дана отварања понуда.
12. Лице за контакт: Биљана Лекић , biljana.lekic@azus.gov.rs

У Беогрду, 05. октобар 2018. године
Број: 352-0-05/2018-03

