ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
ДЕПО И КЛИРИНГ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ А.Д.

Број набавке: ЈН 03/2018
Број документа: 60 бр. 03/2018/П
Датум: 27.04.2018. године
На основу члана 55. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне
набавке 60 бр. 03/2018/1 од 25.04.2018. године, Централни регистар, депо и
клиринг хартија од вредности акционарско друштво Београд, објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности акционарско
друштво Београд, Трг Републике бр. 5, Београд, www.crhov.rs (у даљем тексту:
Наручилац)
2. Врста наручиоца
Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности је правно лице
које се организује и послује као акционарско друштво са правима, обавезама и
одговорностима утврђеним Законом о тржишту капитала («Службени гласник
РС», број 31/2011, 112/2015 и 108/2016) и Законом о привредним друштвима
(«Службени гласник РС» број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон и 5/2015), и
чији је оснивач Република Србија.
3. Врста поступка
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке, у складу
са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015).
4. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка добара – Продужење гаранције stоrаgе
система у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности.
Назив и ознака из Општег речника набавке:
Сервери датотека, 48823000
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5. Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
6. Критеријум за доделу уговора
У складу са чланом 85. Закона, критеријум за оцењивање понуде је
„најнижа понуђена цена“.
7. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној
коверти или кутији овереној печатом и на полеђини коверте или кутије наводи:
назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број
телефона особе за контакт.
Потребно је да сви документи поднети у понуди буду повезани.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника
у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Централни регистар, депо и клиринг
хартија од вредности, Трг Републике бр. 5, 11000 Београд, IV спрат,
Експедиција/канцеларија 3, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку добара Продужење гаранције storage система у
Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности – ЈН 03/2018 – НЕ
ОТВАРАТИ”.
Рок за подношење понуда је до 28.05.2018. године до 12:00 часова.
8. Место, време и начин отварања понуда
Јавно отварање понуда одржаће се по истеку рока за подношење понуда,
односно 28.05.2018. године у 12:15 часова, у радним просторијама Централног
регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Трг Републике бр. 5, IV спрат.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано
лице. Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда
уколико поседују уредно овлашћење за учешће у поступку отварања, које
подносе Комисији пре почетка јавног отварања.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена најкасније до
28.05.2018. године до 12:00 на адресу Наручиоца за достављање понуда.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у
којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.
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У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
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.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда,
неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
9. Преузимање конкурсне документације

-

Преузимање кокурсне документације може се извршити:
На сајту Наручиоца www.crhov.rs линк јавне набавке
На порталу Управе за јавне набавке: http://portal.ujn.gov.rs/

10. Рок за доношење одлуке
Десет дана од дана отварања понуде.
11. Лице за контакт
Лица за контакт:
Радосав Јоцић e-mail адреса: radosav.jocic@crhov.rs
Анђелка Нешић Ђуран e-mail адреса: a.nesic-djuran@crhov.rs
Сања Сарић e-mail адреса: sanja.saric@crhov.rs
Комисија за јавну набавку
Централног регистра, депоа и клиринга
хартија од вредности
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