ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Дирекција за електронску управу у Министарству државне управе и
локалне самоуправе

Адреса наручиоца:

Београд, Дечанска 8а

Интернет страница наручиоца:

www.deu.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

УУнапређење модула за Еплаћање према банкарским информационим системима - број
јавне набавке ЈНМВ - 06/2017

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

/
Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:
/

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:
/

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:
/

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:
/

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:
/

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:
/

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Eкономски најповољнија понуда
јумом за доделу уговора (под условом да је понуда прихватљива у смислу ЗЈН и конкурсне документације за предметну јавну набаку).
Избор најповољније понуде и додела уговора ће се извршити на основу следећих елемената критеријума:
Kритеријум Број поена
K1 - Искуство са законском регулативом из области електронске трговине 20
K2 - Искуство на имплементацији решења из области електонске трговине у иностранству 20
K3 - Искуство у раду са државном управом 20
K4 - Искуство на имплементацији решења из области електронског пословања у земљи 50
УКУПНО: 100
Напомена: Документација којом се доказују квалификације на основу чега се врши бодовање је копија:
- Koпија уговора о ангажману из области електронке трговине и електронског пословања,
- Копија акта о ангажовању у заједничким радним групама или радним телима са државном управом,
- Писана референца од стране наручиоца пројекта из области електронског пословања и
- Копија потврде о ангажовању (по основу радног односа или по уговору о делу или другом правном основу) на пословима електронског пословања.
Методологија за доделу поена је следећа:
Критеријум К1 – Искуство са законском регулативом из области електронске трговине
Опис спровођења вредновања по овом критеријуму израчунаваће се по следећој формули:
К1 = Сминимално искуство / Cпонуђено искуство

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
на Порталу јавних набавки и на сајту Дирекције за електронску управу, www.deu.gov.rs

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија –
Београд, Саве Мишковића 3-5,www.poreskauprava.gov.rs,
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине –
Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и
заштите животне средине- Београд, Немањина 22-26www.merz.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике, Београд, Немањина 22-26www.minrzs.gov.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Лично или путем поште најкасније до 30. јуна 2017. године до 09:00 часова

Место, време и начин отварања понуда:

Београд, Дечанска 8а, дана 30. јуна 2017. године у 09:15 часова, јавно отварање понуда

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Представници понуђача су дужни да доставе потписано и оверено овлашћење да могу
учествовати у поступку отварања понуда

Рок за доношење одлуке:

10 дана од дана отварања понуда

Лице за контакт:

Ружица Нелки, телефон 011/3340-737

Остале информације:
/

