Привредно друштво 5 европске Универзитетске Игре Београд 2020 д.о.о.“
Крунска 9, Београд
Број: ЈНУ - 2
Датум: 29.11.2019.
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), наручилац Привредно
друштво 5 Европске Универзитетске Игре Београд 2020 д.о.о. објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: Привредно друштво ''5 Европске Универзитетске Игре Београд 2020'' д.о.о
Адреса наручиоца: Крунска 9, Београд
Интернет страница наручиоца: www.eug2020.eu
Врста наручиоца:правно лице основано у циљу задовољења потреба у општем интересу
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
Предмет поступка јавне набавке: Набавка маркетиншких услуга, ознака из ОРН – 79342000, Услуге
маркетинга.
Број партија: набавка није обликована у партије
Процењена вредност јавне набавке: 85.904.000 динара
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда.
Елементи критеријума економски најповољније понуде:
1.
2.
3.
4.

Понуђене цене за branding – највише 40 бодова
Понуђене цен за AV – највише 40 бодова
Понуђенa ценa за маркетиншке активности – највише 10 бодова
Понуђене ценa за услуге штампе – највише 10 бодова

Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца.
Начин подношења пријава односно понуда: Понуда се подноси у затвореној коверти тако да се приликом
отварања може са сигурношћу закључити да се први пут отвара.
Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити лично или
поштом на адресу: Привредно друштво 5 Европске Универзитетске Игре Београд 2020 д.о.о, Крунска 9,
Београд, са назнаком: „Понуда за поступак отворени јавне набавке број ЈНУ - 2 – Набавка маркетиншких
услуга – НЕ ОТВАРАТИ“
На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача као и име и
презиме овлашћеног лица за контакт.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Пожељно је да сва документа достављена уз понуду буду повезана траком , тако да се не могу накнадно
убацивати, одстрањивати или заменити појединачни листови односно прилози, а да се видно не оштете
листови .
Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може поднети
група понуђача.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као
подизвођач другог понуђача. Понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само
у једној заједничкој понуди
Рок за подношење понуда је 30.12.2019. године до 12.00 сати.
Јавно отварање понуда ће се обавити 30.12.2019. године у 12.30 сати, у конференцијској сала Крунска број 9
Београд.
Представници понуђача подносе пуномоћје за учешће на отварању понуда комисији непосредно пре
отпочињања рада.
Рок за доношење одлуке о додели уговора је двадесет пет од дана отварања понуда.
Особа за контакт: Злата Живанов Крапеж, е-маил: public.procurement@eug2020.eu.
Директор
________________
Предраг Јушковић

