Омладинских бригада бр.1, 11070 Нови Београд
Телефон/Факс: +381(11) 311-03-65 ; +381(11) 285-62-45
Број:404-02-05/3/2015-01
Датум:26.02.2015. године

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/15) и
члана 31. Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке и Oдлуке о покретању поступка
јавне набавке мале вредности – Набавка мрежне и серверске опреме бр. 404-02-2/2015-01 од
13.02.2015. године, Централни регистар обавезног социјалног осигурања
објављује
ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
ПОЗИВАЈУ СЕ СВА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЛИЦА ДА ПОДНЕСУ ПОНУДЕ
1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Назив наручиоца: Централни регистар обавезног социјалног осигурања
Адреса: Омладинских бригада бр. 1. Нови Београд
ПИБ:106819954
Матични број: 17797603
Интернет страница наручиоца:www.croso.rs
Особа за контакт: Оливера Павловић
2. Врста наручиоца: Установа
3. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Позив за подношења понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки
и на интернет страници наручиоца www.croso.rs.
4. Опис предмета, називи ознака из општег речника набавке
Предмет јавне набавке је набавка мрежне и серверске опреме.
Назив и ознака из општег речника набавке: Информациони системи и сервери – мрежни
сервери; 48821000
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
5. Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:
У предметном поступку јавне набавке мале вредности - набавка мрежне и серверске опреме за
потребе Централног регистра обавезног социјалног осигурања, ЈН број 1/2015, критеријум за избор
најповољније понуде је „најнижа понуђена цена“.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног

гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок
испоруке.
6. Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација је доступна на интернет адреси наручиоца: www.croso.rs и на Порталу
јавних набавки.
7. Услови за учешће у конкурсу
Право учешћа имају сва правна лица која испуњавају услове из члана 75. Закона о јавним
набавкама. Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77.
Закона. Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност
услова су ближе одређени конкурсном документацијом.
8. Начин подношења понуде и рок
Рок за подношење понуда је 15 дана од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних
набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до
13.03.2015. године до 10 часова. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан
наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до 10 часова.
Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Централни
регистар обавезног социјалног осигурања, ул. Омладинских бригада бр. 1 -канцеларија бр.232, са
назнаком „Не отварати-Понуда за учествовање у отвореном поступку за јавну набавку мале
вредности - Набавка мрежне и серверске опреме (редни број ЈН: 01/2015) “. На полеђини коверте
уписује се назив и адреса понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити време њеног пријема, евиденциони број и
датум понуде. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
9. Отварање понуда
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда,
то јест дана 13.03.2015. године у 10,15 часова последњег дана горе наведеног рока. Отварање
понуда ће се обавити у просторијама наручиоца Централни регистар обавезног социјалног
осигурања, ул. Омладинских бригада бр. 1 -канцеларија бр. 247. Отварању понуда могу
присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати овлашћење које ће
предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.
10. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
11. Контакт особа
Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког радног дана на е-маил
адресу: olivera.pavlovic@croso.rs или на број факса: 011/3110365
Контакт особа је Оливера Павловић.

