ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТПУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – МЕНАЏЕР ПРОЈЕКТА ПОДСТИЦАЈНОГ
ОКРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА
Редни број јавне набавке: ЈН 1/2014

1. НАЗИВ НАРУЧИОЦА: КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ
ДРУШТВОМ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
2. АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Булевар Михајла Пупина бр. 2, 11070 Нови Београд
3. ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА: www.civilnodrustvo.gov.rs
4. ВРСТА НАРУЧИОЦА: Државни орган
5. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: јавна набавка мале вредности
6. ВРСТА ПРЕДМЕТА: Управљање пројектом
7. ОПИС ПРЕДМЕТА: Услуге Менаџера пројекта подстицајног окружења за
развој цивилног друштва који спроводи Канцеларија за сарадњу са цивилним
друштвом Владе Републике Србије
Назив и ознака из општег речника јавних набавки: 79420000 - Услуге повезане
са управљањем.
8. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: ''економски најповољнија
понуда''
Елементи критеријума за доделу уговора на основу којих наручилац бира
најповољнију понуду су следећи:
1) стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске
академске студије – мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање 4 године у области друштвених наука
2) најмање 8 професионалног искуства на сличним пословима
3) одлично знање енглеског језика
Комисија ће примењивати методологију доделе пондера на следећи начин:
1. елемент критеријума је понуђена цена и носи 20 пондера
2. елемент критеријума је стечено високо образовање на студијама другог
степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године у области друштвених наука и носи 25 пондера
3. елемент критеријума је релевантно радно искуство и носи 30 пондера
4. елемент критеријума је ниво познавања енглеског језика и носи 25 пондера.
Уколико две или више понуда имају једнак број пондера, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио већи број година релевантног
искуства.
9. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДНОСНО
ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ДОСТУПНА:
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки

(http://portal.ujn.gov.rs)
и
на
интернет
страници
наручиоца:
www.civilnodrustvo.gov.rs.
10. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ: 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 или на кутији навести назив и адресу
понуђача, име и презиме контакт особе и број телефона. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адреси свих учесника у заједничкој понуди.
Рок за подношење понуда је 15 дана од дана објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки.
Понуде приспеле после истека рока за достављање понуда неће се отварати и по
окончању поступка отварања понуда, вратиће се неотворене понуђачу, са
назнаком да су неблаговремене.
Понуду доставити на адресу: Канцеларија за сарадњу са цивилним
друштвом Владе Републике Србије, Булевар Михајла Пупина бр. 2, 11070
Нови Београд, са назнаком: ''Понуда за јавну набавку мале вредности услуга
– Менаџер пројекта, ЈН бр. 1/2014 – НЕ ОТВАРАТИ''.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
најкасније до 03.04.2014. године до 11 часова.
11. МЕСТО И ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА: Отварање понуда је
јавно. Понуде ће се отварати по истеку рока за подношење понуда, односно
последњег дана рока за подношење понуда, 03.04.2014. године у 11,30 часова у
просторијама наручиоца: Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом
Владе Републике Србије, Булевар Михајла Пупина бр.2, 11070 Нови
Београд.
12. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА: Отварању понуда
могу присуствовати овлашћени представници понуђача, са овлашћењем које је
заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица
понуђача, које ће предати Комисији за спровођење јавне набавке пре почетка
отварања понуда.
13. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: 10 дана од дана отварања понуда.
14. КОНТАКТ: Ана Ајдуковић, Руководитељка Групе за правне и финансијске
послове, на маил: ana.ajdukovic@civilnodrustvo.gov.rs

