На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 57. став 1, члана 60. став 1. тачка 2), а у вези са
чланом 39. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и
68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 404-02-11/202007/1 од 13.02.2020. године,
НАРУЧИЛАЦ
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
11000 Београд, Влајковићева 3
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКE РАЧУНАРСКОГ
МАТЕРИЈАЛА-ТОНЕРИ ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
1. Наручилац: Министарство културе и информисања.
2. Адреса: Влајковићева 3, 11000 Београд.
3. Интернет страница Наручиоца: www.kultura.gov.rs.
4. Врста наручиоца: орган државне управе.
5. Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности.
6.Предмет јавне набавке: Набавка Рачунарског материјала-тонери за потребе
Министарства културе и информисања.
7. Назив и ознака из општег речника набавке: 30125110 - Тонер за ласерске штампаче и
телефакс машине.
8. Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
9. У складу са чланом 85. Закона, критеријум за оцењивање понуда 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 рок извршења плаћања.
Уколико постоје две или више понуда са истом понуђеном укупном ценом добара а и
истим истим роком плаћања, уговор ће бити додељен по систему жребања. Сви понуђачи
који су поднели прихватљиве понуде биће позвани да присуствују поступку доделе
уговора путем жребања.
10. Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту
www.ujn.gov.rs, а иста се истовремено објављује и на Интернет страници Наручиоца,
односно Интернет адреси www.kultura.gov.rs.
11. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте назначити назив и адресу понуђача, телефон и особу за контакт.
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: Министарство културе и информисања, ул. Влајковићева бр.
3, Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку Набавкe Рачунарског материјалатонери за потребе Министарства културе и информисања, ЈНМВ 02/2020 - НЕ
ОТВАРАТИ”. Благовремена понуда је понуда која је поднета код Наручиоца у року од 8
(осам) дана од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки,

односно која је поднета Наручиоцу најкасније до 09:30 часова, дана 21. фебруара 2020.
године.
13. Поднете понуде биће јавно отворене од стране комисије. Јавно отварање понуда извршиће
се последњег дана рока за подношење понуда, тј. дана 21. фебруара 2020. године, у 10:00
часова у просторијама Министарства културе и информисања, Београд, Влајковићева 3, I
спрат, канцеларија бр. 45.
14. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку
отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача који
Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење у писаној форми за учешће у
поступку отварања понуда (овлашћења морају имати број, датум и бити оверена).
15. Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року од 10 (десет) дана од дана јавног
отварања понуда.
16. Лице за контакт: Владимир Којичин, и-мејл адреса: vladimir.kojicin@kultura.gov.rs.
Радно време Наручиоца је понедељак – петак, од 7:30 до 15:30 часова.

