На основу члана 32, 55, 57 и 60. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", број:
124/2012),Oдлуке о покретању поступка јавне набавке број: 404- 2002/2014-01 од
20.06.2014.године, Установа Студентски центарЧачак, улица Светог Саве бр. 66
упућује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У поступку јавне набавке бр.Р-2/2014 за извођење радоваСанација кровне конструкције и замена прозора на дому Студентског центра Чачак
Назив наручиоца: Студентски центар Чачак
Адреса наручиоца: Чачак, Светог Саве 66
Интернет старница наручиоца: www.studentskicentarcacak.co.rs
Врста наручиоца: Просвета
Врста поступка јавне набавке: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА..
Врста предмета: радови
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
(Санација кровне конструкције и замена прозора на дому), 45000000 -општи
грађевински радови, 45260000-радови на крову и други посебни грађевински занатски
радови.
Ознака из класификације делатности Ф-Грађевинарство, 43.22 Изградња осталих
грађевина
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.
Средства обезбеђења–за добро извршење посла износ од 10% вредности понуде без ПДВа. Инструмент обезбеђења плаћања тражених финансијских гаранција је регистрована
сопствена бланко меница са унетом клаузулом` „без протеста“, са доспећем „по виђењу“.
–за отклањање недостатака у гарантном року 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“
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора за све партије :
Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда са елементима
критеријума:
- понуђена цена - до 90 пондера
- рок завршетка радова - до 10 пондера.
У случају да после оцене понуда две исправне и самосталне понуде остваре једнак највећи
број пондера, наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача која има већи број
пондера на основу елемента критеријума цене.
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који има најповољнији рок завршетка радова.
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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 у електронском формату на интернет страници Наручиоцаwww.studentskicentarcacak.co.rs и са Портала јавних набавки-www.portal.ujn.gov.rs, као и
сваког радног дана од 8,00 до 12,00 часова, уз приложено овлашћење, на адреси:
Студентски центар Чачак, Светог Саве 66, канцеларија број 05.

Доказ о преузимању конкурсне документације представља потврда коју понуђачи могу
преузети на порталу за јавне набавке и коју су у обавези да попуњену доставе
Наручиоцу.
Понуде се припремају у складу са позивом објављеним на порталу управе за јавне
набавке и конкурсном документацијом .
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније
последњег дана наведеног рока, односно 21.07.2014. године до 12,00 часова, без обзира на
начин на који су послате. Понуде се подносе у затвореној коверти, са назнаком: ,,Понуда
за јавну набавку радова, Санација кровне конструкције и замена прозора на дому
Студентског центра Чачак – ЈН бр. Р-2/2014 и ознаком - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и име и
презиме контакт особе, као и то да ли понуђач наступа самостално или понуду подноси
група понуђача, када је неопходно назначити ко је овлашћени члан групе - представник
групе понуђача.
Понуђач ће обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом повезати
траком (јемстевеником) у целину и запечатити, тако да се не могу накнадно
убацивати, одстрањивати или замењивати поједини листови, односно прилози.
Средства финасијског обезбеђења морају се доставити у пластичној фолији која ће бити
повезана јемствеником и запечаћена са осталом траженом документацијом.
Понуде се достављају путем поште или лично на писарницу сваког радног дана 900 1500 часова, на адресу Наручиоца, Студентски центар Чачак, Светог Саве бр.66.
Крајњи рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки и то до 12,00 часова.
Уколико рок истиче на дан који је нерадни као последњи дан истека рока, сматраће се
први наредни радни дан до 12,00 часова.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити
враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отворити одмах, истог дана, по истеку рока за
подношење понуда.
Отварање понуда ће се обавити у ресторану Студентског центра Чачак, Цара Душана бб.
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.
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Рок за доношење одлуке:
Одлука о додели уговора биће донета у року до 10 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:
Милоранка
Јосовић,
факс:
032/222-302,
e-mail:
јаvne.nabavkesc@open.telekom.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.
Остале информације:
Јавна набавка број:Р-2/2014
за извођење радова , Санација кровне конструкције и
замена прозора на дому Студентског центра Чачак реализује се из средстава
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и сопствених прихода
Студентског центра Чачак.

КОМИСИЈА:
Предраг Спарић ,председник, Данијела Јевремовић,заменик председника
Петар Шаранчић,члан, Драган Зорић,заменик члана
Милоранка Јосовић,члан, Касија Вукајловић,заменик члан
Радован Гудурић,члан, Славољуб Каравидић,заменик члана
Дејан Ћорковић,члан, Борислав Цветић,заменик члана
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