
 

 

 

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. Предмет јавне набавке 

обликован по партијама (три партије). Jaвна набавка број: Д-24/14 

Врста предмета: ДОБРА 

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

МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ, и то: 

 

1. Партија БРАВЕ И ОКОВИ (разне врсте брава и опруга за браву, цилиндар за браву са обостраним 

закључавањем, небрађени (сирови) кључ, Метални “L” носач полице, шарке, штитници са кваком, 

разне врсте вијала за дрво, разне врсте навртки, подлошки, аутомата за затварање врата, разне врсте 

адаптера, бургија, флекс плоча за сечење метала, електроде итд.) 

2. Партија ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ (флуоресцентне сијалице-флуо цеви, разне врсте сијалица, 

прекидача-склопки,прикључница,светиљки,осигурача,пригушница,порцеланских грла за сијалицу итд.) 

3. Партија ВОДОВОД И САНИТАРИЈЕ (једноручне батерије, мешачи за батерију, разне врсте 

гумица, ПВЦ сифони, ЕК вентил са куглом и филтером, лавабо, туш ружа никлована, туш црево, 

водокотлић, пловак за водокотлић, звоно за водокотлић, бринокс црево за водокотлић, завеса за 

купатила, wc шоља, даска-седиште са поклопцем за wc шољу, шраф за  wc шољу, испирно флексибилно 

нискомонтажно црево за wc шољу  итд.) 

 

Назив и ознака из општег речника набавки: 

31440000 Батерије  

31500000 Расветна опрема и електричне светиљке 

31600000 Електрична опрема и апарати  

39370000 Водоводне инсталације 

42130000 Славине и вентили 

43132300 Бургије 

44411000 Санитарни производи 

44500000 Алати, браве, кључеви шарке, спојни елементи, ланци и опруге 

 

 

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), као и додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног и техничког, сагласно члану 76, став 1, 2 и 4 

Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», бр. 124/12).  

 

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

добро извршење посла. Инструмент обезбеђења финансијских гаранција је сопствена бланко меница. 

 

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 

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


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

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

 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:  
Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда,са елементима критеријума :  

цена.......до 80 пондера, рок плаћања......до 20 пондера 

 

Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када 

постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера  

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног 

понуђача који је понудио дужи рок плаћања, у оквиру законског рока од 45 дана 

Начин преузимања конкурсне докуменатције, односно интернет адреса где је конкурсна 

документација доступна:  

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки, као и на интернет страници 

наручиоца  -www.sc.rs  

Заинтересовани могу захтевати од наручиоца да му конкурсну документацију достави поштом. 

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:  

Рок за подношење понуда је 22.12.2014.године  до 11,30 часова. Благовременим ће се сматрати све 

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

22.12.године до 11,30 часова, без обзира на начин на који су послате.  

Понуде које стигну након овог рока, (дана и сата), сматраће се неблаговременим.  

 

Заинтересовани понуђачи достављају понуде на следећи начин :    

понуде, на српском језику, достављају се у запечаћеној коверти за сваку партију посебно,  

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 НЕ ОТВАРАТИ - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ,  Бр. ЈН 

(број јавне набавке) Д-24/14 и ознаком партије за коју се понуда подноси_______”, 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. 

 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, 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 потврде. 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 не благовременом. 

 

Место, време и начин отварања понуда:  
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отворити одмах, истог дана,  по истеку рока за подношење понуда, 

односно 22.12.2014.године  по следећем распореду: 

 

Партија 1. БРАВЕ И ОКОВИ  -  12,00 часова 

Партија 2. ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ -  12,45 часова 

Партија 3. ВОДОВОД И САНИТАРИЈЕ -  13,30 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.  

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


 

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.  

 

Контакт:   

Комуникација се у поступку јавне набавке  и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија се 

писаним путем, односно путем поште, електронске поште brankicap@sc.rs или факсом 011/3637-270, у 

радно време  од 7,30-15,30 часова. 
 

 

mailto:brankicap@sc.rs

