
 

 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Назив наручиоца: Установа Студентски центар „Београд“ 

Адреса наручиоца: ул.Светозара Марковића бр.56 

Интернет старница наручиоца: www.sc.rs  

Врста наручиоца: просвета  

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке, број набавке Д-11/15 

Врста предмета: набавка добара ради закључења уговора 

Број партија: двадесет три (22) партијe 

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

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 

Ред.бр   

партије 

                            НАЗИВ ПРОИЗВОДА Назив и ознака из општег речника за сваку партију: 

1 
Средства за прање инвентара 

14810000 Абразивни производи 

39832100 Прашак за прање посуђа 

2 

Течно средство за прање санитарија и 

Средство за бељење и дезинфекцију 

површина, средстава за чишћење 

39831600 Средства за чишћење 

тоалета 39831300 Средства за чишћење пода 

3 

Средства за машинско прање судова 

за машине  winterhalter``или 

одговарајућa`` 

39831210 Детерџенти за машине за прање судова 

39831250 Раствори за испирање 

4 
Хемијска средства за прање опреме и 

просторија 

39831220 Средсрва за одстрањива 

ње масноће 

39831230 Средсрва за растварање масноће 

39831300 Средства за чишћење пода 

5 
Дезинфекциона средства 

24455000 

Средства за дезинфекцију 

6 Хигијенски прибор за купатила 

33711900 Сапуни, 33711610 Шампони 

33198200 Врећице или омоти за стерилизацију од 

хартије 

7 Помоћни угоститељски материјал 

39222120Чаше за једнократну  

употребу 

33764000Салвете од хартије 

39222100Предмети који се користе у угоститељ 

ству за једнократну употребу 

8 
Механичка средства за чишћење 

просторија 

39224300 

Метле,четке и други производи 

за чишћење домаћи 

нства 

9 Прибор за ручно чишћење 

18141000 Радне рукавице 

18424300 Рукавице за једнократну употребу 

39525100 Крпе за прашину 

39525600 Крпе за посуђе 

39542000 Крпе 

10 Папирна конфекција 

 33761000 

Тоалетна хартија 

33772000 

Производи од хартије за једнократну употребу 

11 ПВЦ конфекција 
19640000 

Вреће и кесе за отпад од полиетилена 



 

33141610 

Кесе за сакупљање 

12 

Детерџент за машинско прање веша 

15/1 

 39831200 Детерџенти 

13 Средства за машинско прање веша у 

професионалној перионици 

  

39831200 Детерџенти 

 

14 
Средства за одржавање хигијене 

возила 

 39831500Средства за чишћење аутомобила 

24316000 Дестилована вода 

15 
Средства за прање и испирање 

конвектомата 

 39831000 Препарати за прање 

39831230 Средства за растварање масноће 

16 
Средства за прање у машинама за 

црно посуђе 

 39831210 

Детерџенти за машине за прање судова 

17 Индустријска со 

14430000Евапорисан 

со и чисти натријум хлорид 

14410000Камена со 

18 
Средства за машинско прање тврдих 

подних површина  

 39812100 Средства за глачање подова 

39831300 Средства за чишћење пода 

39830000 Производи за чишћење 

39562000 Филц 

   19 
КЕСЕ ЗА УСИСИВАЧЕ И ФОЛИЈА 

44174000 Фолија 

39713431 Прибор за усисиваче 

 

20 
СРЕДСТВА ЗА ПРАЊЕ СУДОВА ЗА 

ТРАКАСТЕ МАШИНЕ 

39831210 

Детерџенти за машине за прање судова 

21 
ПВЦ кецеље и флашице за узимање 

узорака хране 39225700 Боце,тегле и флашице 

22 Санитетски материјал 

33141113 Завоји, 39241200 Маказе 

24322500 Алкхол 

33141620 Медицински комплети 

 

1.Услови за учествовање у поступку (право учешћа, докази о испуњености услова):  
Право учешћа у поступку имају понуђачи који испуњавају обавезне услове из члана 75.ст.1 

тачка 1. до 4. и ст.2 Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», бр. 124/12 и 14/2015), 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у погледу пословног капацитета, сагласно 

члану 76, став 1 и 2  Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», бр. 124/12 и 14/2015) као и 

друге услове тражене конкурсном документацијом Д-11/15. Испуњеност наведених услова 

понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона о јавним набавкама. Начин на који се 

доказује испуњеност услова ближе је одређен конкурсном документацијом Д-11/15.  

 

2.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 

пољопривреде и заштите животне средине.Подаци о заштити при запошљавању и  

условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање,борачка и социјална 

питања,адреса: Немањина 22-26,11000 Београд Србија http://www.minrzs.gov.rs. 
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3.Начин преузимања конкурсне докуменатције, односно интернет адреса где је 

конкурсна документација доступна:  

Заинтересована лице могу преузети конкурсну документацију са Портала јавних набавки и са 

интернет странице наручиоца www.sc.rs. 

Истовремено, заинтересована лица могу писаним путем захтевати од наручиоца да конкурсну 

документацију достави поштом. 

 

4. Начин подношења понуде и рок : 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу 

понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 

се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Установа Студентски центар „Београд“, Београд, Светозара 

Марковића 56, писарница у приземљу, са назнаком: „ Понуда за јавну  набавку  

добара:Материјал за одржавање хигијене,партија______(означити број и назив партије),, 

број јавне набавке Д-11/15– „НЕ ОТВАРАТИ“, радно време писарнице од 07:30 – 15:30 

часова. 

Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки,односно до 17.08.2015.године до 09,00 часова за све партије.    

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 

последњег дана и сата наведеног рока, односно до  до 17.08.2015.године до 09,00 часова за све 

партије без обзира на начин слања.  
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 понуде. 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, биће одбијена. 

 

5. Место, време и начин отварања понуда: 

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

понуда, дана 17.08.2015.године,према следећем редоследу:   

у 09,30 часова за партију 1,    у 09,45 часова за партију 2,       у 10,00 часова за партију 3,   

у 10,15 часова за партију 4,     у 11,00 часова за партију 5,      у 11,15 часова за партију 6,   

у 11,30 часова за партију 7,     у 11,45 часова за партију 8,      у 12,00 часова за партију 9,  

у 12,15 часова за партију 10,   у 12,30 часова за партију 11,    у 12,45 часова за партију 12,  

у 13,00 часова за партију 13,   у 13,10 часова за партију 14,    у 13,20 часова за партију 15,   

у 13,35 часова за партију 16,   у 13,50 часова за партију 17,     у 14,00 часова за партију 18,   

у 14,10 часова за партију 19,   у 14,20 часова за партију 20,     у 14,35 часова за партију 21,  

у 14,45 часова за партију 22. 

Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца Устаноце Студентски центар „Београд“-

Београд ,Светозара Марковића бр.56 –сала на 1 спрату.  

 

http://www.sc.rs/


 

 

 

 

 

6.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда:  

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.  

Представници понуђача, уколико учествују у поступку отварања понуда, морају имати 

овлашћење које ће предати  Комисији за јавну  набавку непосредно пре почетка поступка 

отварања понуда.  

 

7.Критеријум за оцењивање понуда сагласно Члану 85, став 1, тачка 1.и став 2 Закона о 

јавним набавкама(«Сл. гласник РС» бр. 124/12 и 14/2015) је економски најповољнија понуда, 

на основу следећих елемената критеријума : 

 

- понуђена цена ...............................  до 80 пондера 

- услови плаћања .............................  до 20 пондера 

Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 

ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем пондера:  

 

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

понуда оног понуђача који је понудио најнижу понуђену цену. 

           

8. Рок за доношење одлуке : 

Одлука о додели уговора биће донета у року до 25 дана од отварања понуда. Наведене одлуке 

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

доношења.  

Наручилац ће у року од пет дана од дана коначности одлуке о евентуалној  обустави поступка 

јавне набавке, објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке  на Порталу  јавних 

набавки и на интернет страници наручиоца.  

 

9.Контакт:  

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. 

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. 

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде 

заинтересовано лице ће упутити, на адресу наручиоца: Установа Студентски центар „Београд“, 

Београд, Светозара Марковића 56, сваког радног дана од  07,30 до 15,30  часова  на  e-mail: 

nabavke@sc.rs или  на факс: 011/36-37-270 .  
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