ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Народни музеј Крагујевац

Адреса наручиоца:

Вука Караџића 1, 34000 Крагујевац

Интернет страница наручиоца:

www.muzej.org.rs

Врста наручиоца:

Култура

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:
Услуга припреме за штампање и штампање
Набавка је обликована у две партије, и то:
партија 1 – припрема за штампање и штампање следећих каталога:
• Каталог збирке металног покућства, формат: Б5, број страна: 80, хартија: кунстдрук 250гр/м2, корице: 4/4 пун колор, дорада: пластификација, тираж: 500 комада;
• Каталог колекције јастука из Збирке текстилног покућства, формат: 165х200мм кунстдрук 250гр, 300гр корице, штампа: 4/4 пун колор, дорада, мат пластификација, 30 страна, тираж: 300 комада;
• Каталог Збирке графике, формат: 220х240мм (вертикално), обим 64 стране плус корице, корице кунстдрук 300гр/м2, 4/0 плус мат пластификација, плус сепаратни лак, књижни блок: кунстдрук 180гр/м2, 4/4
шивено, тираж: 700 комада;
• Каталог за изложбу за археологију, димензије: 220х240мм, корице: кунстдрук 300гр, 4/4 пун колор, дорада: пластифицирање, број страна: 100, тираж: 300 комада;
• Књига „Порекло музичких инструмената код Срба“, корице: колор 4/0 + пластификација, штампа: колор 4/4 табаци, димензије: 22х24цм, материјал: табаци кунстдрук 170гр, корица кунстдрук 350гр, повез:
шивено концем, 300 страна, тираж: 500 комада.
Штампање и услуге у вези са штампањем – 79810000 и 79820000
партија 2 – услуга припреме и дигиталне штампе и то:
• Штампање позивница: тираж 600 комада, формат 200х100мм, хартија: кунстдрук 300гр;
• Штампање плаката: тираж 8 комада, формат 1000х700мм, хартија: кунстдрук 125гр;
• Штампање плаката: тираж 4 комада, формат 700х500мм, хартија: кунстдрук 125гр;
• Штампање банера: тираж 5 комада, формат 1000х2000мм, материјал: цирадно платно;
• Штампање 20 паноа на форексу, 3мм дебљине, 1х1м, пун колор;
• Израда 10 паноа на форексу, 1мм дебљине, 1х1м, пун колор;
• Израда плаката/постера, 4 комада, 0,5х0,5м + велики 1х1м, пун колор, хартија: кунстдрук 125гр.
Штампање и услуге у вези са штампањем – 79810000 и 79820000

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

Две партије
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:
Понуде се не могу подносити електронски.

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:

„Најнижа понуђена цена“.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
На адреси портала и наручиоца www.muzej.org.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:

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуду доставити на адресу: Народни музеј, улица Вука Караџића 1, 34000 Крагујевац, са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – услуге припреме и штампања, ЈН бр. 4/16 - НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
30.05.2016. године до 12.00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Понуде се отварају јавно у седишту наручиоца, 30.05.2016. године у 14.00 часова.

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

Представници понуђача учествују у поступку отварања понуда са потписаним и овереним
пуномоћјем од стране овлашћеног лица понуђача.

Рок за доношење одлуке:

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року
од 3 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт:

Славица Божовић, 034333302

Остале информације:

