На основу члана 31. 39. и 55. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", број:
124/2012,14/2015,68/2015),Oдлуке о покретању поступка јавне набавке број: 4042367/2015-01 од 31.08.2015.године, Студентски центар Чачак, улица Светог Саве бр. 66
упућује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке бр.Р-4/2015 за извођење радоваПартерно уређење дворишта 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: поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: набавка радова ради закључења уговора
Место извођења радова: дом Студентског центра Чачак
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
(Партерно уређење дворишта Студентског центра Чачак), 45450000 –остали завршни
грађевински радови
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 и
14/2015).
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
финансијског,пословног,техничког и кадровског капацитета, сагласно члану 76, став 1, 2
као Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», бр. 124/12 и 14/2015). Испуњеност
наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона о јавним
набавкама, а начин на који се доказује испуњеност услова ближе је одређен конкурсном
документацијом Р-4/15.
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.
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 8 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 29.09.2015. 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, Партерно уређење дворишта Студентског центра Чачак –
ЈНМВ бр. Р-4/2015 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
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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, 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 са осталом траженом документацијом.
Понуде се достављају путем поште или лично на писарницу сваког радног дана 700 1500 часова, на адресу Наручиоца, Студентски центар Чачак, Светог Саве бр.66.
Крајњи рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки и то 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.
Рок за доношење одлуке:
Одлука о додели уговора биће донета у року до 10 дана од дана отварања понуда. Наведену
одлуку наручилац ће објавити на порталу и интернет страници, у року од три дана од дана
њеног доношења.
Лице за 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:Студентски центар
Чачак,Чачак,Светог Саве бб, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова,мејл:
javne.nabavkesc@open.telekom.rs или факс 032 222302.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
1, Зоран Радомировић,председник,
2.Милош Марковић,члан
3.Милоранка Јосовић,члан
4. Предраг Спарић,члан
5.Петар Шаранчић,члан
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