
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:  

МАШИНА ЗА ПРАЊЕ БЕЛОГ ПОСУЂА ЗА СТУДЕНТСКИ РЕСТОРАН „КРАЉ 

АЛЕКСАНДАР I“ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ : - Назив и ознака 

из општег речника набавки : 39315000-Опрема за ресторане, 39713100-Машине за 

прање судова  

1.Услови за учествовање у поступку (право учешћа, докази о испуњености услова):  
Право учешћа у поступку имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из члана 

75. тачка 1. до 5. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», бр. 124/12), као и следеће 

додатне услове,сагласно члану 76 Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», бр. 

124/12) и то  :   

2.Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке 

2.1.-Кадровски капацитет: Минимум три сервисера са сертификатом издатим од 

стране произвођача(доставити оверене преводе сертификата од стране судског тумача 

2.2.Технички капацитат Уколико понуђач није и заступник за Србију мора имати 

уговор са овлашћеним заступником за Србију везано за предметну набавку.Доказ: 

акредитација за заступника, односно уговор  са овлашћеним заступником за Србију 

2.3.Обезбеђен сервис у Београду.Доказ .Изјава понуђача 

2.4. Сортимо резервних делова у возилу сервисера (због брзих интервенција). 

3.Други  додатни услови  

3.1. Време реаговања сервисне службе од 2 - 4 сата од позива.Доказ: Изјава сервиса да 

ће реаговати за 2-4 сата 

3.2.Гарантни рок: 36 месеци од квантитативног и квалитативног пријема уз употребу 

детерџента произхвођача машине 

3.3.Проспект за понуђену машину на српском језику, који садржи техничке 

карактеристике машине, који је оверен печатом понуђача, обавезно доставити уз 

понуду. 

3.4..Сервис: обезбеђени резервни делови у периоду од мин.10 година.Доказ : Изјава 

понуђача/сервиса 

3.5.Списак резервних делова, за понуђени тип машине на лагеру сервисне 

службе.Обавезно достаити у понуди 

3.6..Обука особља приликом монтаже.Доказ изјава понуђача 

3.7. Да на територији Србије ,у тренутку подношења понуде постоје бар три 

испоручене машине са трачним транспортом посуђа, које су исте или сличне као 

машина која је предмет  понуде, без обзира  да ли је исте машине испоручио понуђач 

или неки други правни субјект.Доставити списак објеката и локација на територији 

Србије, где су испоручене машине са трачним транспортом посуђа,које су у 

експлоатацији без обзира да ли је наведене машине испоручио понуђач или неки други 

правно субјект. 

Испуњеност  свих наведених обавезних и додатних услова понуђач доказује на начин 

предвиђен чланом 77. Закона о јавним набавкама , а начин на који се доказује 

испуњеност услова ближе су одређени конкурсном документацијом 



4.  Средства обезбеђења – за прмљени аванс-у висини аванса, за озбиљност понуде 

(износ од 1,5 % вредности понуде без ПДВ-а , за добро извршење посла ( 10% 

вредности понуде без ПДВ-а),финансијска гаранција за обезбеђење аванса у висини 

примљеног аванса, финансијска гаранција за дат гарантни рок (10 % вредности понуде 

без ПДВ-а). Инструмент обезбеђења плаћања тражених финансијских гаранција је 

регистрована  сопствена бланко меница са унетом клаузулом``без протеста``, са 

доспећем „по виђењу“.  

-ПРОВЕРА ПОНУЂЕНЕ ОПРЕМЕ- Комисија за јавне набавке ,сагласно члану 93 

ЗЈН ,може затражити додатне информације од понуђача које ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда , а може  извршити и обилазак и преглед 

машине на локацији где је испоручена таква машина. 
.  

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 и привреде 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 доделу уговора:  
Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда,с аелементима 

критеријума : цена.......до 80 пондера, рок плаања......до 20 пондера 

У случају да две или више понуда имају исти број пондера, предност има понуда која је 

раније поднета према редоследу поднетих понуда.  

Начин преузимања конкурсне докуменатције, односно интернет адреса где је 

конкурсна документација доступна:  
Заинтересовани могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 8,00 до 

15,00 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 30 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних 

набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца 

најкасније последњег дана наведеног рока,односно 2.о9.2013.године  до 13,00 часова, без 

обзира на начин на који су послате. Уколико је последњи дан истека рока за подношење 

понуда нерадни дан, рок истиче до 12:00 часова првог наредног радног дана. Понуде се 

подносе у затвореној коверти са назнаком: Понуда за МАШИНА ЗА ПРАЊЕ БЕЛОГ 

ПОСУЂА ЗА СТУДЕНТСКИ РЕСТОРАН „КРАЉ АЛЕКСАНДАР I“ број набавке 

Д-14/13  - НЕ ОТВАРАТИ . 

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

подношење понуда, 30 –ог  дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки-

2.09.2013.године  у 13,30 часова. Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца 

у  Београду, Светозара Марковића 56. 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 20 од дана отварања понуда. Наведену 

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

њеног доношења.  

Лице за контакт: Бранкица Петровић-Поповић, e-mail: brankicap@sc.rs. Комуникација 

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

путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. 

 


