
 

 

 

ПОЗИВ  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДA  

у  отвореном   поступку набавке добара : 

ВАГЕ, ЈН број Д-32/14 

 

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   

Врста предмета: ДОБРА 

Опис предмета набавке: ВАГЕ  

 

Назив и ознака из општег речника набавки:  42923200 – ваге 

 

Услови за учешће у предметном поступку јавне набавке : Право учешћа у поступку имају понуђачи 

који докажу да  испуњавају услове из члана 75. тачка 1. до 4. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», 

бр. 124/12). 

Доказ о испуњености услова:  

Испињеност Обавезних услова из члана 75. тачка 1. до 4. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», бр. 

124/12), понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона о јавним набавкама. 

 

Гарантни рок:   24 месеца од момента пуштања у рад. 

Место и начин испоруке: FCCO истоварено у Студентском ресторану „Карабурма“. 

Комисија задржава право да у сваком тренутку затражи додатна објашњења, изврши увид и погледа 

понуђену опрему код понуђача или на месту где је испоручио робу. 
Рок испоруке: у року до 7 дана од закључења уговора  

НАПОМЕНА:  испоруку треба да прати доставница са уписаним тачним подацима о врсти робе, 

количини, цени, као и датум и место испоруке. 
 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

Наручилац захтева од понуђача да достави средства обезбеђења за:  

1. озбиљност понуде  у висини од 1,5%  вредности понуде без ПДВ-а,  

2. добро извршење уговором преузетих обавеза у висини од 10% вредности понуде без ПДВ-а . 

3. за гарантни рок – у износу од 10% вредности понуде без ПДВ-а. 

 

Инструмент обезбеђења плаћања тражених финансијских гаранција је сопствена бланко меница, 

регистрована,  уредно оверена печатом и потписана од лица уписаних у депо картон. Уз меницу мора 

бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са клаузулом ''без протеста'', роком 

доспећа ''по виђењу'', са назначеним износом. 

 

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 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. 

 

ПОНУДА ТРЕБА ДА САДРЖИ : 

Цену, без ПДВ-а  
Начин плаћања: -Без аванса, одложено, након испоруке. 

 

 

 

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


 

 

                           

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА: 

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). 

 

У случају да две или више понуда садрже исту цену, као најповољнија ће бити изабрана понуда 

понуђача која садржи краћи рок испоруке. 

 

Услови под којима представник понуђача може учествовати у поступку отварања понуда  
Представник понуђача, у поступку отварања понуда, мора имати овлашћење које ће предати Комисији 

за јавну набавку пре почетка поступка јавног отврања. 

 

Понуда  са варијантама није дозвољена.  

 

Начин преузимања конкурсне документације:  

Позив и  конкурсна документација се могу преузети на Порталу јавних набавки, као и на интернет 

страници наручиоца : www.sc.rs, а понуђачи моги захтевати и да им се конкурсна докментација 

достави поштом. 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:  

Рок за подношење понуда је 30.01.2015. године. Благовременом ће се сматрати понуда понуђача, која 

стигне на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, односно 30.01.2015.године  до 

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

Понуду, потписану и оверену, попуњену по свим позицијама доставити у запечаћеној- затвореној  

коверти са назнаком:  „ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ: ВАГЕ, ЈН број Д-32/14, -  на адресу: Установа 

Студентски Центар „Београд“, Београд, Светозара Марковића 56 - препоручено или лично у Писарницу 

наручиоца на истој адреси. Понуђач коверту оверава печатом и на полеђини коверте наводи свој тачан 

назив, адресу, име и презиме овлашћеног лица за контакт и број телефона. 

 

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да 

се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, 

а да се видно не оштете листови или печат. 

 

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

понуда, 30.01.2015.године  у 12,00 часова . Отварање понуде ће се обавити у просторијама наручиоца у  

Београду, Светозара Марковића 56, сала на првом спрату.  

 

Услови под којим представник понуђача може учествовати у поступку отварања понуда:  
Представник понуђача, уколико учествује у поступку отварања понуда, мора имати овлашћење које ће 

предати Комисији за јавну набавку пре почетка поступка отварања понуда.  

 

Рок за доношење одлуке:  
Одлука о додели уговора у поступку  предметне набавке донеће се на основу члана 108 Закона о јавним 

набавкама ("Сл.гласник РС"бр.124/12)  у року до 25 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку 

наручилац ће доставити подносиоцу понуде у року од три дана од дана њеног доношења.  

 

Контакт: Установа Студентски Центар“Београд“ , факс: 011/3637-270, e-mаil: brankicap@sc.rs 

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

искључиво писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. 

 

http://www.sc./
mailto:brankicap@sc.rs

