
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста поступка јавне набавке:

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:

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:

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

Врста предмета:



Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна

документација доступна: 

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: 

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: 



 Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Место, време и начин отварања понуда:

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:

Остале информације:

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


	Blank Page

	Text2:  Београд, Студентски трг 11
	Text3: www.bgf.rs
	Text7: 
	Text8: 
	Text12: ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА ПО КРИТЕРИЈУМИМА:1 ЦЕНА2 УДАЉЕНОСТ ОД ЗГРАДЕ БЕОГРАДСКЕ ФИЛХАРМОНИЈЕ
	Text13: Позив за подношење понуде и конкурсна документација преузимају се са Портала јавних набавки www.ujn.gov.rs  или интернет странице www.bgf.rs 
	Text14: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде, Саве Машковића 3-5, Београд, web:www.poreskauprava.gov.rs.                         Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановића 27а, Београд web:www.sepa.gov.rs и Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, web:www.merz.gov.rs                                                                           Подаци о заштити при запошљавању и условима рада, могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд, web:www.minrzs.gov.rs
	Text1: БЕОГРАДСКА ФИЛХАРМОНИЈА 
	Text15: Понуде се подносе у затвореној коверти, у писаном облику на српском језику. Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  На коверти обавезно написати: “НЕ ОТВАРАЈ – ПОНУДА ЗА ЈНМВ број 1/2017“. На полеђини коверте написати назив понуђача, адресу, телефон, e-mail адресу и име особе за контактПонуде се подносе на адресу: Београдска филхармонија, Студентски трг 11, 11000 Београд, поштом или предајом непосредно Наручиоцу и то на првом спрату. Рок за подношење понуда је 8 дана од 03.04.2017. када је позив за доставу понуда објављен на Порталу ЈН. Понуде се достављају до 11.04.2017. године до 10:00 часова, до када се сматрају благовременим. 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.
	Text16: Отварање понуда је јавно и обавиће се дана 11.04.2017. године у 10:30 часова у згради Београдске филхармоније, Студентски трг 11, Београд, први спрат, Секретаријат, пред комисијом за предметну јавну набавку.Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремене понуде вратити неотворене понуђачу, са назнаком да су поднете неблаговремено.
	Text17: Овлашћени  представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда подносе пуномоћје пре  почетка јавног отварања понуда комисији наручиоца.
	Text18: 10 дана од отварања
	Text19: Душко Јоновић, е- пошта: dusan.j@bgf.co.rsАлександар Андрејић, е- пошта: produkcija@bgf.co.rs
	Text20: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Dropdown1: [Култура]
	Dropdown3: [Услуге]
	Dropdown2: [Поступак јавне набавке мале вредности]
	Text6: 
	Text4: хотелске услуге за гостујуће уметнике, за потребе Београдске филхармоније према спецификацији из конкурсне документације, шифра из ОРН  55100000- ХОТЕЛСКЕ УСЛУГЕ.
	Text5: 


