
 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Назив наручиоца: Установа Студентски центар“Београд“ 

Адреса наручиоца: Београд, Светозара Марковића56  

Интернет старница наручиоца: www.sc.rs  

Врста наручиоца: Просвета 

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак ради закључења уговора 

Врста предмета: ДОБРА 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

СТОЛЊАЦИ И НАДСТОЛЊАЦИ за Студентске ресторане Установе студентски центар 

"Београд", ЈН број Д-20/14 и то: 

 

Р.број ОПИС Потребне  

количине 

Ј.мере 

1 

Столњаци  - дамаст: 100% памук чешљани, 

димензије: 185цм x 145цм, тежина: 220г/м² ±5%, 

дозвољено скупљање: 3-5%, боја бела ком 1400 

2 

Столњаци - дамаст: 100% памук чешљани, димензије: 

145цм x 145цм, тежина: 220г/м² ±5%, дозвољено 

скупљање: 3-5%, боја: бела  ком 100 

3 

Надстолњаци - дамаст: 100% памук чешљани, 

димензије: 125цм x 85цм, тежина: 200г/м² ±5%, 

дозвољено скупљање: 3-5%, боја: драп  ком 1400 

4 

Надстолњаци - дамаст: 100% памук чешљани, 

димензије: 85цм x 85цм, тежина: 200г/м² ±5%, 

дозвољено скупљање: 3-5%, боја: драп ком 100 

 

Назив и ознака из општег речника набавки: 39513100- Столњаци   

 

1.УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ (ПРАВО УЧЕШЋА, ДОКАЗИ О 

ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА):  
Право учешћа у поступку имају сва физичка и правна лица која испуњавају обавезне услове из члана 

75. тачка 1. до 4. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», бр. 124/12) 

 

   2.   У понуди обавезно доставити: 

a) Атест за тканину, издат од стране овлашћене институције, за све тканине од које су произведени 

столњаци и надстолњаци, који су предмет понуде. 

б) УЗОРКЕ  

- По један примерак од сваког урађеног- готовог столњака и надстолњака, који су предмет 

понуде, задатих димензија, по свим позицијама појединачно и 

- Узорак исте те тканине за столњаке и за надстолњаке (од које су сашивени предметни узорци) 

квадратног облика од 1м² (1mx1m) обавезно порубљен.  

 

Испитивање и провера узорака тканина од које су произведени столњаци и надстолњаци, 

извршиће се у професионалној перионици Установе Студентски центар „Београд“ - Студентски 

Дом “Мика Митровић” Београд, Краља Владимира бр.33.  

 

 

 



 

Испитивање узорка подразумева проверу квалитета, задате тежине, димензија, дужине, ширине, 

визуелну оцену узорка пре прања и исту проверу после прања на температури од 90°С до 95°С, 

машинског сушења до 125° и машинског пеглања од 185°С, као и проверу скупљања тканине. 

Дозвољено скупљање по ширини и дужини до 5% при прању на температури од 90°С до 95°С, 

машинском сушењу до 125° и машинском пеглању од 185°С 

 

Узорци морају бити адекватни предмету понуде, односно морају одговарати свим задатим 

карактеристикама у конкурсној документацији, видно обележени са наведеном ознаком јавне 

набавке, бројем позиције за коју се узорак доставља и називом понуђача.  

 

ц) Декларације (оригинал са паковања или фотокопија тог оригинала) - за све позиције, односно 

са свих производа који су предмет  понуде, односно столњаке и надстолњаке, с тим да су обавезни 

да на копији сваке декларације назначе број позиције из понуде. Декларација треба да садржи 

податке о произвођачу, саставу тканине, врсти материјала, димензијама, проценту скупљања. 

Достављени узорци столњака и надстолњака такође морају имати декларације, идентичне 

декларацијама које је понуђач доставио за дате производе у својој понуди. Понуђачи су 

обавезни да уз понуду у конкурсној документацији доставе читљиве декларације  

На узорцима који буду достављени морају бити оригиналне декларације.  

 

     2.6. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА  
Наручилац захтева да се уз понуду доставе средства обезбеђена за озбиљност понуде и за добро 

извршење посла, детаљно описана у конкурсној документацији 

 

Подаци о надлежним органима где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским 

обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.: 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија 

Републике Србије адреса: Саве Машковића, 3-5 11000 Београд Србија 

http://www.poreskauprava.gov.rs 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине,адреса: 

Руже Јовановића 27а, 11160 Београд http://www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и 

заштите животне средине.Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике,адреса: Немањина 11,11000 Београд Србија 

http://www.minrzs.gov.rs. 

 

Критеријум, елементи критеријума за оцењивање понуде:  
Оцена најповољније понуде извршиће се применом критеријума најниже понуђене цене,  

сагласно члану 85, став 1, тачка 2 Закона о јавним набавкама(«Сл. гласник РС» бр. 124/12).   
 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена  
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који понуди краћи рок испоруке. У случају да те понуде имају и исти рок 

испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања, 

у оквиру законског рока од 45 дана 

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 

документација доступна:  
Конкурсна документација се може преузети на интернет страници наручиоца-www.sc.rs  и са Портала 

јавних набавки. Заинтересованa лица могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 

7,30 до 15,30 часова, почев од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки, уз приложено 

овлашћење, на адреси: Установа Студентски Центар „Београд“, Београд, Светозара Марковића 56, III 

спрат, канцеларија број 305. Конкурсна документација се може преузети и на интернет страници 

наручиоца-www.sc.rs , са Портала јавних набавки.  

 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/


 

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:  

Рок за подношење понуда је 01.09.2014.године до 12,00 часова. Благовременим ће се сматрати све 

понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, односно 

01.09.2014.године  до 12,00 часова, без обзира на начин на који су послате. Понуде које стигну 

након овог рока, (дана и сата), сматраће се неблаговременим и неће бити узете у разматрање. 

 

Заинтересовани понуђачи достављају понуде на следећи начин :    

понуде, на српском језику, достављају се у запечаћеној коверти,  препорученом поштом или лично, 

на адресу: Установа Студентски Центар „Београд“, Београд, Светозара Марковића 56  или 

непосредно преко Писарнице наручиоца на истој адреси, са назнаком   Понуда за јавну набавку: 

СТОЛЊАЦИ И НАДСТОЛЊАЦИ за Студентске ресторане Установе студентски центар 

"Београд", БЈН (број јавне набавке) Д-20/14 - "НЕ ОТВАРАТИ", а на полеђини назив и адреса 

понуђача, име особе за контакт и број телефона.  

Понуђач коверту оверава печатом и на коверти наводи свој тачан назив, адресу, име особе за 

контакт и број телефона. У случају да понуду подноси група понуђача-заједничка понуда, на 

коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача, односно заједничкој понуди и навести 

називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. 

 

Понуде које не буду достављене на описан начин неће бити даље разматране као неприхватљиве.  

У разматрање неће бити узете ни неприхватљиве и непотпуне понуде. 

 

Место, време и начин отварања понуда:  

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отворити одмах, истог дана,  по истеку рока за подношење 

понуда, односно 01.09.2014.године у 12,30 часова.  

 

Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца у  Београду, Светозара Марковића 56, 

Сала на 1 спрату, без посебног писменог позивања.  

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.  

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:  
Представници понуђача, уколико учествују у поступку отварања понуда, морају имати овлашћење 

које ће предати Комисији за јавну набавку пре почетка поступка отварања понуда.  
 

Рок за доношење одлуке:  
Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 од дана отварања понуда. Наведену одлуку 

наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана њеног доношења.  

 

Лице за контакт: e-mail: brankicap@sc.rs, факс : 011/3637-270. Комуникација се у поступку јавне 

набавке  и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија искључиво  писаним путем, односно 

путем поште, електронске поште или факсом, у радно време  од 7,30-15,30 часова. 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. 
 

mailto:brankicap@sc.rs

