Општа информација и услове тендера
Подаци о Наручиоцу: Представништво Россотрудничества у Републици Србији
Седиште/Поштанска адреса: Република Србија, 11000 Београд, Улица краљице
Наталије бр. 33, 11000 Београд
Контакт: тел.+381 11/2688-300; e-mail: serbia@rs.gov.ru и sekretar@ruskidom.rs
Одговорно лице: Мирић Елица
Радно време: понедељак - петак од 9.00 до 17.00
Информација за добављаче:
Назив и опис објекта набавке: Пружање услуга Представништву
Россотрудничетсва у Србији за извођење радова на техничком опремању,
реализацији и декорисању комплексне манифестације у оквиру презентације
мозаика главне куполе Храма Светог Саве у Београду, Србија (свечана церемонија,
празнични концерт).
Кaрактеристике и количина испоручене робе, радова, услуга: у складу са
Техничким задатком од 28.12.2017.год.
Место пружања услуга: Република Србија, 11000 Београд, Храм Светог Саве,
Крушедолска 2а
Рок за пружање услуга: 19-23 фебруар 2018.
Извор финансирања набавке: буџет Руске Федерације
Подаци о трошковима који су укључени (нису укључени) у цену услуга:
укључени су сви трошкови, порези, дажбине и обавезна плаћања.
Почетна (Максимална) Цена уговора: 22.938,00 (Двадесет две хиљада деветсто
тридесет осам 00/100) еура.
Начин предаје тендерских понуда: у виду електронског документа или у писаној
форми у затвореној коверти
Место подношења тендерских понуда: Представништво Россотрудничества у
Републици Србији, 11000 Београд, Улица краљице Наталије бр. 33
Идентификациони број набавке: 18 17704706758770401001 0034 0034 9002 244

Начин одређивања испоручиоца (извођача, извршиоца): тендерске понуде
Рок за предају тендерских понуда: најкасније до 17.00 часова 26. jануара 2018.г.
Језик тендерских понуда: руски или српски.
Рок и начин плаћања услуга: Наручилац на основу профактуре Извршиоца врши
авансно плаћање у износу од 30% од укупне цене Уговора након потписивања
Уговора у року од 5 (пет) радних дана од дана испостављања профактуре. Даље
70% од вредности одржане манифестације у року од 10 (десет) радних дана после
потписивања акта примо-предаје у складу роковима одржавања манифестација.
Плаћање по Уговору Државни Наручилац врши у РСД на текући рачун Извршиоца.
Захтеви према учесницима тендера: усаглашеност са захтевима, утврђеним
законима Руске Федерације према лицима која се баве испоруком роба, извођењем
радова, пружањем услуга које су предмет јавне набавке
Листа докумената за достављање учесницима тендера: Понуда (Прилог 1),
извод из АПР
Листа докумената за достављање победником тендера: докуменат о државној
регистрацији, дозвола за обављање датог вида делатности, пуномоћје (ако треба),
доказ да компанија није уписана у регистар непоузданих добављача (извођача,
извршилаца), потврда од пореских власти о измирењу задужености. Сви документи
мораjу бити преведени судским тумачем на руски jезик
Место отварања понуда: Представништво Россотрудничества у Републици
Србији, 11000 Београд, Улица краљице Наталије бр. 33
Датум и време отварања понуда: 29. jануара 2018. у 15:00
Рок за потписивање државног уговора са победником тендера: најкасније у
року до седам календарских дана од дана потписивања Записника о прегледу и
оцени тендерских понуда
Могућност једностраног одбијања: да се реализује уговор у складу са Савезним
законом од 5. априла 2013.г. бр. 44-ФЗ "О систему уговора за набавку роба, радова
и услуга за државне и јавне потребе"

