На основу члана 55. став 1. тачка 2. , члана 57. став 1. и 2. и члана 60. став 1. тачка 1)
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), а у вези
Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности ДЈН-45/2020 од 10.4.2020.
године
АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
11180 БЕОГРАД 59
објављује
„ Одржавање активне серверске опреме и сториџа ''
БРОЈ 5/20
Назив наручиоца:

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

Адреса наручиоца: 11180 БЕОГРАД 59
Интернет страница наручиоца:
Врста наручиоца:

www.antb.rs

Остало

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:
Опис предмета јавне набавке:
Одржавање активне серверске опреме и сториџа
Назив и ознака из општег речника набавке:
50324100 Услуге одржавања система
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација може се преузети на Порталу јавних набавки Управе за јавне
набавке и на интернет страници Наручиоца
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуду је потребно доставити у писаном облику, у затвореној коверти или кутији, на
адресу:

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
Шпанских Бораца 3, Зграда Б
11070 Нови Београд
АРХИВА АНТ-а
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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На предњој страни коверте или кутије обавезно написати текст "ПОНУДА- НЕ ОТВАРАЈ",
а на полеђини коверте или кутије читко уписати назив и адресу понуђача. Понуду
доставити у затвореној коверти или кутији до 05.05.2020. године до 10:00 часова.
Понуђачи који лично предају понуде, у обавези су да писаним путем обавесте Наручиоца
о свом доласку ради предаје, односно присуствовања отварању, У обавештењу је
потребно навести назив понуђача и податке о лицу које ће поднети понуду, односно
присуствовати отварању понуда. Податке је потребно доставити на следећу емаил
адресу: javne.nabavke@antb.rs. Наведене податке неопходно је доставити како би
Наручилац благовремено обавестио Security службу Blue Centra, ради уласка у
контролисани део зграде.
У случају доставе понуде путем поште, потребно је користити искључиво брзу пошту тј.
курирску службу (PostExpress, DHL и слично). Наведену понуду назначити на следећу
адресу:
АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
Шпанских Бораца 3, Зграда Б
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Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда биће спроведено дана 05.05.2020. године у згради Шпанских
Бораца 3, Зграда Б, у 11:00 часова..
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Право учешћа на отварању понуда имају само овлашћени представници понуђача, што ће
доказати предајом потписаног и овереног пуномоћја, искључиво у оригиналу.

