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                                 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. 

Врста предмета: ДОБРА 

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

ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ: Партија 1-Свињско месо и свињска маст, Партија 2- 

Паштета јетрена и месни нарезак, Партија 3-Јунеће месо, Партија 4-Пилеће месо, 

Партија 5-Кобасица, Партија 6-Хреновка, Партија 7-Сланина месната и шпиц 

ребра,Партија 8-Шунка, Партија 9-Риба и производи од рибе,Партија 10-Рибље 

конзерве, број набавке Д-1/14 

Назив и ознака из општег речника набавки : 15113000-Свињетина, 15412000-масти, 

15111100-Јунетина ,15131310-Паштета,15112130-Пилеће месо,15131700-Месне 

прерађевине,15131220-Сланина,15131410-шунка,15220000-смрзнута риба, рибљи 

филети и остало рибље месо15240000-Риба у конзерви,15235000-Конзервисана 

риба,15250000-Плодови мора 

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 додатне и 

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

124/12) наведене у конкурсној документацији   

 

Испуњеност  свих 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 озбиљност понуде : за све  партије  

износ од 1,5 % вредности понуде без ПДВ-а  .За добро извршење посла: за партију 1-4% 

,  за партију 3  -5%, а за све остале партије износ од 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“.  

. 

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 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
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социјалне политике,адреса: Немањина 11,11000 Београд Србија 

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

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора за све партије :  
Критеријум за доделу уговора је економски нјаповољнија понуда са елементима 

критеријума:  

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

-  рок плаћања .............................  до 20 пондера 

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је први поднео понуду. У случају истовремене  

предаје понуда , 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:  
Заинтересовани , за све време трајања рока за подношење понуда, могу преузети конкурсну 

документацију сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова, 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 ,и  са Портала јавних набавки.  

http://www.minrzs.gov.rs/
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Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:  

Рок за подношење понуда је 22 дана од дана оупућивања  позива за подношење понуда. 

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

последњег дана наведеног рока,односно 10.03. 2014.године  до 9,00 часова, без обзира 

на начин на који су послате. Понуде се подносе у затвореној коверти,за сваку партију 

посебно,  са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ – 

ЈН бр. Д-1/14 и ознаком партије :ПАРТИЈА __________________ - 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, односно 10.03.2014.године  по следећем расореду: 

Партија1   9,30 ч 

Партија2   10,00 ч 

Партија 3   10,30 ч 

Партија 4   11,30 ч 

Партија 5   12,00 ч 

Партија 6   12,30 ч 

Партија 7   13,00 ч 

Партија 8   13,30 ч 

Партија 9   14,00 ч 

Партија 10   14,30 ч 

  

Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца у  Београду, Светозара 

Марковића 56-сала на првом 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 25дана  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,факс: 011-3637-270,  e-mail: 

brankicap@sc.rs. Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем 

послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске 

поште или факсом, у радно време од 7,00-15,00ч. 

 

 

 


