
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ЈНМВ БР. 13/2016  -  Дел.бр. 1776/1 од 27.10.2016. 

Назив : НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ДОМ УЧЕНИКА ПО ПАРТИЈАМА 

Средња школа “Свети Трифун“ са домом ученика - Александровац 

страна 1 од 5 

 

 

 
 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

  На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама  (,,Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности бр. 1774  од 27.10.2016. године, позивају се понуђачи да 

поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара. 
 

Назив наручиоца: Средња школа “Свети Трифун“ са домом ученика  

Адреса наручиоца: Александровац 37230,  ул. Крушевачка бр. 8-10 

Интернет страница 

наручиоца: 
www.svetitrifun.edu.rs 

Е-mail адреса наручиоца: pts_s_trifun@mts..rs 

Врста поступка јавне 

набавке: 
Јавна набавка мале вредности   

Предмет јавне набавке: набавка опреме за Дом ученика 

Лице за контакт: 

Име и презиме: Ката  Драгичевић 

Функција: Секретар школе 

Телефон: 037/ 3751 117, 3552-018 

Е-mail адреса: pts_s_trifun@mts.rs 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1.Опис 

предмета 

набавке:  

А.Детаљан опис предмета набавке: 

 

Јавна набавка добра-опреме – набавка опреме за Дом ученика 

обликованa у 2 партија: 
 

Партија   1. Набавка опреме за вешерај, 

Партија   2. Набавка угоститељске опреме за кухињу, 
 

Локација и место извршења : Средња школа “СВЕТИ ТРИФУН” са 

домом ученика Александровац  

2.Ознака 

предмета 

набавке:  

39713200 – Машине за прање веша и машине за сушење веша 

39314000 – Професионална угоститељска опрема 

Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника 

набавке: 

mailto:pts_s_trifun@mts..rs
mailto:pts_s_trifun@open.telekom.rs
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1. Право на учешће у поступку 

Право учешћа у поступку имају понуђачи који испуњавају обавезне и додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама 

и доставе доказе о испуњености услова из наведеног члана, у складу са чланом 77. став 

4. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'' број 124/12, 14/15 

и 68/15). 

 

2. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке је набавка добара број 13/2016 - НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА 

ДОМ УЧЕНИКА – обликована у две партије 

 

3. Преузимање конкурсне документације 

Конкурсна документација се може преузети непосредно, по исказивању 

заинтересованости за учешће у јавној набавци, закључно са даном  04.11.2016. године до 

10,00 часова. 

У истом периоду може се извршити и непосредан увид у конкурсну документацију 

сваког радног дана од 10:00 до 13:00 часова у просторијама Наручиоца, у Александровцу 

ул.Крушевачка 8-10 канцеларија секретара школе закључно са последњим даном за 

предају понуда тј. до 04.11.2016. године до 12:00 часова. 

 

4.  Валута: 

Вредности у конкурсној документацији и понуди исказују се искључиво у 

динарима. 

5.  Цена: 

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом и мора бити 

фиксна тј. не може се мењати у току реализације уговора. 

Укупну цену је потребно изразити нумерички и текстуално. 

 

6. Начин и рок испоруке: 

Испорука се врши о трошку Добављача, радним даном, у термину по договору 

Добављача и Наручиоца, у складу са захтевима Средње школе „Свети Трифун“ са 

домом ученика – Александровац. 

Рок и начин испоруке: возилом понуђача/добављача у року од највише 30 дана од 

закључења уговора. 

Добављач се обавезује да добра испоручи и постави/монтира стручно, квалитетно и у 

складу са законским прописима и стандардима за ову врсту посла. У току монтаже, 

добављач је обавезан да изврши обуку особља за руковање предметним машинама. 
 

Добра се испоручују на адресу: Средња школа „ Свети Трифун“ са домом ученика, 

ул. Крушевачка 8-10, Александровац 
 

Квалитативни и квантитативни пријем добара извршиће се по испоруци и монтажи у 

објектима Наручиоца, у присуству представника обе уговорне стране, о чему ће се 

сачинити записник о ипоруци добара. 
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Гарантни рок и постгарантни период за испоручена добра: 

- Минимална гаранција за све електричне уређаје : 24 месеца. 

- Минимална гаранција за осталу опрему (осим за електричне уређаје): 12 месеци 

- Сервис и резервни делови треба да буду обезбеђени у гарантном року, о трошку 

понуђача/добављача. 

- Сервисирање и резервни делови треба да буду обезбеђени у постгарантном периоду 

од минимално 5 година након истека гарантног периода, о трошку наручиоца/купца, 

према званичним ценовницима понуђача/добављача на дан сервисирања-

интервенције. 

7.  Услови плаћања: 

Начин плаћање изврши на следећи начин:  

а) авансно плаћање у висини од највише 60 % од уговорене вредности. 

    а остатак по коначном рачуну. (не може бити краћи од 5 дана а не дужи од 45 дана) 
 

б) без аванса-на основу коначног рачуну-ситуацији. 
   (не може бити краћи од 5 дана а не дужи од 45 дана)  

Коначна плаћање ће се извршити по завршетку целокупне испоруке, постављања / 

монтаже и пуштања у рад машина и опреме обострано потписаног и овереног 

записника о примопредаји добара и издавања коначног рачуна. 

Рачун је неопходно да садржи број јавне набавке, број партије/а и број уговора на 

основу кога се издаје. 

8. Подношење понуде 

Понуђач подноси понуду путем поште или непосредно уз обавезу да иста буде 

оверена печатом пријемне писарнице са унетим датумом и часом пријема. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео 

понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Средња  школа  „Свети Трифун“ са домом ученика - 

37230 Александровац ул. Крушевачка бр. 8-10, са назнаком: , Понуда за јавну 

набавку (добра-опрема) – набавка опреме за Дом ученика, ЈН бр.13/2016 - за 

партију/е бр. ____ - НЕ ОТВАРАТИ”.  

  Коверат/кутија на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача. 

Понуђач је дужан да на полеђини коверте/кутије назначи назив, адресу, телефон и име 

и презиме контакт особе понуђача, као и да ли понуђач наступа самостално, са 

подизвођачем или понуду подноси група понуђача, када је неопходно назначити назив, 

седиште за сваког члана и назначити ко је носилац посла - овлашћени члан групе. 

У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације, са свим неопходним 

доказима предвиђеним у конкурсној документацији.  
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Благовременом ће се сматрати понуда који стигне на адресу наручиоца 

закључно са даном 04.11 2016. године до 12,00 часова. 

Неблаговремене понуде (понуде које се доставе после одређеног рока) се неће разматрати. 

По окончању поступка отварања понуда, све неблаговремено поднете понуде биће 

враћене понуђачима, неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Незапечаћена понуда неће бити разматрана. 

Напомена: Уколико понуђач подноси  понуду путем поште, без обзира да ли је послао 

понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино 

чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио 

понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити 

благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду. 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за достављање 

понуда тј. дана 04.11.2016. године у 12,30 часова у просторијама наручиоца у 

Александровцу  ул Крушевачка ,8-10. Отварању понуда може присуствовати свако 

заинтересовано лице а у поступку отварања понуда активно могу учествовати само 

овлашћени представници понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда 

комисији за спровођење јавне набавке мале вредности поднесу овлашћење за активно 

учешће у поступку отварања понуда.  

9. Средства финансијског обезбеђења: 

 Понуђач је у обавези да уз понуду достави потписан и оверен образац ''Изјаве''- 

Образац 7 у коме ће потврдити намеру о достављању тражених средстава финансијског 

обезбеђења и то: 
 

- у моменту потписивања уговора као средство финансијског обезбеђења за повраћај 

авансног плаћања, предати Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу за повраћај 

авансног плаћања која се издаје на износ од 60% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, са 

роком важности који је 10 дана дужи од дана коначног извршења посла.  

- да ће у моменту потписивања уговора као средство финансијског обезбеђења за добро 

извршење посла предати Наручиоцу бланко соло меницу, да се меница може попунити 

на износ од  10% од динарске вредности уговора без ПДВ, за добро и квалитетно извршење 

уговорне обавезе са роком важности 20 дана дужим од рока извршења уговорне обавезе. 

- након испоруке уговорених добара-опреме, најкасније на дан потписивања Записника 

о примопредаји уговорених добара, као гаранцију за отклањање недостатака у 

гарантном року, наручиоцу предати бланко соло меницу, на износ од 10% од динарске 

вредности уговора без ПДВ, са роком важења 10 дана дужим од уговореног гарантног рока,  

 

Све менице морају бити прописно потписану и оверену са копијом депо картона, 

регистровану у Регистру Народне банке Србије, потписану од стране лица овлашћеног 

за заступање Добаваљача, са печатом Добаваљача уз коју се доставља једнократно 

менично овлашћење, насловљеним на Средња школа “Свети Трифун“ са домом 

ученика, са клаузулом „без протеста“, које морају бити безусловне и плативе на први 

позив,а у корист Наручиоца, што је услов за оверу рачуна Добављача. 
 

10.  Критеријум оцене понуда: 

 Након прегледа и стручне оцена понуда наручилац ће одбити све неприхватљиве 

понуде а све прихватљиве понуде рангирају се применом критеријума најниже 
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понуђене цене. 
 

Напомена: Понуде понуђача који нису у систему ПДВ-а и понуђача који су у систему ПДВ-а оцењују 

се тако што се упоређују укупне цене (укупна цена понуђача који није у систему ПДВ-а и 

укупна цена са  ПДВ-ом понуђача који је у систему ПДВ-а).  

 

11. Доказивање испуњености услова: 

ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказују достављањем ИЗЈАВЕ 

понуђача/подизвођача (Образац 2.1 и 2.2), којима под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. 
У случају да се понуда истог оцени као прихватљива и буде донешена Одлуку о додели 

уговора, за доказивање обавезних и додатних услова, уколико то наручилац захтева 

најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави 

оригинал или оверену копију доказа о испуњености свих или само појединих - тражених 

обавезних и додатних услова у свему према Упутству за доказивање испуњености услова из 

табеле IV/1 ове конкурсне документације. 

 

ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА за учешће у поступку предметне јавне 

набавке чл. 76. ЗЈН, понуђач доказују достављањем захтеваним доказима који су 

наведени у табели за додатне услове  поглављу IV/2 у конкурсној документацији. 
  

12. Одлука о додели уговора: 

Одлука о додели уговора биће донета у року од најкасније 10 (десет) дана 

рачунајући од дана отварања понуда. 

13. Закључење уговора о јавној набавци: 

Рок за закључење уговора о јавној набавци радова је најкасније 8 (осам) дана од 

дана истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача.  
 

Додатне информације у вези са предметном набавком могу се добити преко 

телефона 037-3751-117 особа за контакт: Ката Драгичевић. у времену од 10,00 до 13,00 

часова, сваког радног дана закључно са роком за предају понуда. 

 
 

 

              Наручилац 
    Средња школа “Свети Трифун“  

са домом ученика                                                                             

              _____________________________ 
                                директор Бранко Рајчић, проф. 


