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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
На основу члана 32., 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15), и 

Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке број 440 од 29.05.2015. године наручилац, установа 
Студентски центар у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића бр. 1, 34000 Крагујевац, упућује Позив за подношење понуда 
у отвореном поступку јавне набавке добара број Д-01/15  за набавку добара под називом: Набавка средстава за 
одржавање хигијене, дезинфекционих средстава и папирне конфекције за потребе Студентског центра у Крагујевцу. 
 
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
Наручилац је установа Студентски центар у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића број 1 34000 Крагујевац. 
Интернет страница наручиоца је www.studentskicentar-kg.rs/nabavke. 

 
ВРСТА НАРУЧИОЦА : Просвета 

 
ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  

Предметна јавна набавка број Д-01/1 спроводи се у отвореном поступку јавне набавке у складу са 
одредбама члана 32. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», бр. 124/12 и 14/15). 

 
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке је јавна набавка добара бр. Д-01/15 под називом: Набавка средстава за одржавање 
хигијене, дезинфекционих средстава и папирне конфекције за потребе Студентског центра у Крагујевцу. 

Назив и ознака из оштег речника набавки: 
 

Ознака из ОРН Назив из општег речника набавки   

19640000 Вреће и кесе за отпад од полиетилена 
24455000 Средства за дезинфекцију 

33740000 Производи за личну негу 

33760000 Тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете 

39224000 Метле, четке и други производи разних врста 

39525000 Разни готови текстилни производи 
39800000 Производи за чишћење и полирање 

39810000 Мирисни препарати и воскови 

39812000 Средства за глачање и гланцање 

39830000 Производи за чишћење 

39831000 Препарати за прање 
39831200 Детерџенти 

39831210  Детерџенти за машине за прање судова 

39831250 Раствори за испирање 

39832000 Производи за прање посуђа 

19640000 Вреће и кесе за отпад од полиетилена 
 
У складу са чланом 3. тачка 35. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», бр. 124/12 и 14/15) предмет 

јавне набавке обликован је по партијама, укупно 4 (четири) партије и то: 
 

Бр.па
ртије Назив партије Назив из општег речника набавке Ознака из 

ОРН 
Детерџенти за машине за прање судова 39831210 1 Средства за машинско 

прање посуђа Раствори за испирање 39831250 
Производи за личну негу 33740000 
Производи за чишћење и полирање 39800000 
Мирисни препарати и воскови 39810000 

2 Хемијска средства за 
одржавање хигијене 

Средства за глачање и гланцање 39812000 
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Производи за чишћење 39830000 

Препарати за прање 39831000 
Детерџенти 39831200 
Производи за прање посуђа 39832000 3 Дезинфекциона 

средства Средства за дезинфекцију     24455000 
Вреће и кесе за отпад од полиетилена 19640000 
Тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете 33760000 
Метле, четке и други производи разних врста 39224000 4 

Папирна конфекција и 
остали материјал за 
одржавање хигијене 

Разни готови текстилни производи 39525000 
 
Врста, опис, количина добара и остали елементи понуде дати су у: Спецификацији предмета набавке - 

Прилог 3 и Обрасцу понуде - Прилог 6 конкурсне документације. 
Место испоруке добара, ФЦО магацин наручиоца истоварено. Магацин је  у седишту наручиоца на адреси: 

Студентски центар у Крагујевцу ул. Радоја Домановића број 1, 34000 Крагујевац. 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за доделу уговора у поступку јавне набавке добара бр. Д-01/15, сагласно члану 85. став 1. тачка 
2. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12 и 14/15) је најнижа понуђена цена. 

Елемент критеријума на основу кога ће наручилац извршити избор најповољније понуде у ситуацији када 
постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом је краћи рок испоруке.   
 
НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси Портала за јавне набавке 
portal.ujn.gov.rs и на интернет страници / адреси наручиоца www.studentskicentar-kg.rs/nabavke. Преузимање 
конкурсне документације је бесплатно.  

За случај да понуђач захтева да лично преузме конкурсну документацију, увид и преузимање се може 
извршити сваког радног дана од 8 до 15:30 часова, у просторијама установе Студентски центар у Крагујевцу, 34000 
Крагујевац, улица Радоја Домановића бр. 1, канцеларија бр. 5.  

 
ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Понуде се подносе на српском језику у запечаћеној кутији/коверти, на начин да се приликом отварања 
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште  
на адресу: Студентски центар у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића бр. 1, 34000 Крагујевац, са назнаком на коверти: 
ПОНУДА НЕ ОТВАРАТИ, ознаком јавног позива (бр. ____/15), а на полеђини коверте се читко исписаним пуним 
називом (пословно име) и адресом понуђача. 

Понуда, прилози уз понуду, подаци који чине њен саставни део, а које понуђач подноси наручиоцу за 
учешће у предметном поступку набавке морају бити читко попуњени неизбрисивим мастилом или на писаћој 
машини, рачунару или другом техничком средству, потписани од стране одговорног лица понуђача (одговорно лице 
је лице уписано код надлежног органа АПР-а – Агенције за привредне регистре или код другог надлежног органа за 
регистрацију привредних субјеката) и оверени печатом тог понуђача.  
 У конкурсној документацији прилажемо модел уговора. Понуђач коме буде додељен уговор о јавној 
набавци, дужан је да тај и такав уговор потпише у свему како је дато. Уколико понуђач одбије да уговор сачињен по 
датом моделу потпише, тада ће наручилац закључити уговор са наредним понуђачем. 

Рок за подношење понуда износи 30 (тридесет) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки.  

Понуде се подносе најкасније до 01.07.2015. године до 12:00 часова.  
Благовременим ће се сматрати искључиво понуде приспеле закључно са задњим даном истека рока за 

подношење понуда до 12:00 часова, без обзира на начин на који су послате. 
Понуде које стигну након наведеног рока (дана и часа) сматраће се неблаговременим и неће бити узете у 

даље разматрање, већ ће неотворене бити враћене понуђачу са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.  
 
МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ 
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ 

Јавно отварање понуда обавиће се на дан истека рока за подношење понуда -  01.07.2015. године са 
почетком у 12:30 часова у просторијама наручиоца у седишту установе Студентски центар у Крагујевцу, у ул. 
Радоја Домановића бр. 1. 34000 Крагујевац, у присуству овлашћених представника понуђача. Сагласно члану 103. 
став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15), у поступку отварања понуда могу активно 
учествовати само овлашћени представници понуђача.  
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Представник понуђача, оригинал пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда за предметну набавку 
предаје комисији на дан отварања понуда - пре почетка отварања понуда. Пуномоћје мора бити предато у писаној 
форми, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача 

Уколико на наведен начин не преда пуномоћје, представник понуђача у смисли одредби Закона о јавним 
набавкама, неће имати активну легитимацију за учешће у поступку већ само право да присуствује поступку 
отварања понуда. Пуномоћје достављено у оквиру запечаћене понуде не прихвата се. 
 
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Одлуку о додели уговора  наручилац ће донети најкасније у року од 25 (двадесетпет) дана од дана 
отварања понуда, а доставиће је свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења, сагласно члану 108. 
став 5. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12 и 14/15). 
 
РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Уговор са изабраним понуђачем закључиће се са понуђачем коме је додељен уговор у року од 8 (осам) дана 
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник 
РС'', бр. 124/12 и 14/15). 
 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 

 Сагласно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) додатне 
информације и појашњења у вези са припремањем понуде могу се тражити у писаном облику, најкасније 5 (пет) дана 
пре истека рока за подношење понуда на адресу: Студентски центар у Крагујевцу, у ул. Радоја Домановића бр. 1, 
34000 Крагујевац.  

Лице за контакт : Драган Шкевин и Вера Максимовић:  E – mail: nabavke@studentskicentar-kg.rs   
 


