
 

 

 

 

 

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 

Врста предмета: набавка добара ради закључења уговора, број набавке Д-16/13 

  

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

материјал,резервне и периферне компоненте за потребе одржавања информационог система 

Установе Студентски центар``Београд`` према спецификацији датој у прилогу конкурсне 

документације(11 страна) 

Назив и ознака из општег речника набавке: 30230000 Рачунарска опрема 

 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:  

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).   

Уколико две или више понуда буду оцењене са једнаким бројем пондера Наручилац ће донети 

одлуку да уговор додели понуђачу који је,према редоследу пријема, први поднео понуду.  

 

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке:  
Понуђачи у поступку јавне набавке морају доказати да испуњавају услове из члана 75. тачка 1. до 

4. 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): 

I -да располаже довољним финансијским капацитетом:  
1) Да је понуђач у предходној 2012 години остварио укупан приход  у минималном износу од 

10.000.000,00 динара без ПДВ-а   

 

II -да располаже довољним пословним капацитетом:  
Да понуђач поседује ауторизацију произвођача опреме за продају понуђене опреме за позиције под 

редним бројем: А.25, А.26, А.27, А.28,А.29, А.30,А.31,А.32,А.33, А.34,А.35, Ц.1,Ц.2,Ц.3, и Ц.4 

 

III- да располаже довољним техничким капацитетом:  

a) транспортна   средства 
Да поседује транспортно возило 

Услов – најмање 2 возила 

                                                          СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Наручилац захтева да се уз понуду приложи: 

- једну бланко сопствену меницу и менично овлашћење,  на обрасцу из конкурсне документације 

уредно оверене и потписане од стране овлашћеног лица као инструмент обезбеђења плаћања 

финансијске гаранције за озбиљност понуде(односно за испуњење обавеза преузетих понудом). 

Меница треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком важења 3 

дана дуже од дана важења понуде, 

- Изјава о достављању менице и меничног овлашћења за добро извршење посла, којом 

неопозиво потврђује да ће Наручиоцу, на дан закључења Уговора, доставити бланко сопствену 

меницу (соло меницу) уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично  

 

 



 

 

 

 

овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а, у корист 

Наручиоца, која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком 

важења 3 дана дуже од дана трајања уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 

извршење уговорне обавезе, важност сопствене менице (соло менице) мора се продужити за исти 

број дана.  

Понуђач је у обавези да приликом достављања сопствене менице (соло менице) и меничног 

овлашћења за добро извршење посла, преда копију картона са депонованим потписима 

овлашћених лица понуђача, као и доказ о регистрацији менице –извод из регистра меница са сајта 

НБС. 

Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона, а начин на 

који се доказује испуњеност услова ближе су одређени конкурсном документацијом.  

 

             

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. 

 

Начин преузимања конкурсне докуменатције, односно интернет адреса где је конкурсна 

документација доступна:  

Заинтересована лица 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: Светозара Марковића бр.56, III спрат, канцеларија број 305 Конкурсна документација се 

може преузети и на интернет страници наручиоца, са Портала јавних набавки. 

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:  
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних 

набавки,односно 22.01.2014.године  до 11,30 часова. Благовременим ће се сматрати све понуде 

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

22.01.2014.године до 11,30 часова, без обзира на начин на који су послате.  

 

 

Понуде се подносе на српском језику у затвореној коверти или кутији са назнаком: НЕ 

ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку добара:Потрошног материјала,резервних и периферних 

компоненти за потребе одржавања информационог система Установе Студентски 

центар``Београд``,Б(број)Ј(јавне)Н(набавке) Д-16/13 на адресу: Светозара Марковића бр.56 , или 

непосредно преко Писарнице наручиоца на истој адреси. 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. 
  

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

понуда, то јест 22.01.2014.године  у 12,00 часова.  

 

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


 

 

 

 

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

Београд ,Светозара Марковића бр.56 –сала на 1 спрату.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 до 25 дана 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. 
 


