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I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Назив наручиоца

Техничка школа „Милева Марић-Ајнштајн

Адреса

Гагаринова 1, 21000 Нови Сад

Интернет страница

http://mmaricajnstajn.edu.rs/javne-nabavke/

Број факса

021/ 443-444 лок. 17

Лице за контакт

Мира Ковачевић

Е-mail

mileva.ajnstajn021@gmail.com

Матични број

08043370

Место и датум: Нови Сад, 22.10.2015. године

1.3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 7/2015 су добра – рачунарска опрема.
Преузимање конкурсне документације

Наручилац ће од дана објављивања позива на начин одређен Законом о јавним набавкама омогућити
преузимање конкурсне документације.
Позив за подношење понуде објављен је 02.11.2015. године на Порталу јавних набавки и инетернет страници
наручица.

1.4. Право на учешће
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке мале вредности имају сва заинтересована лица, која
испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона о јавним набавкама и
друге услове предвиђене у конкурсној документацији.
1. У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама, Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за
подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или
стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) д а има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке , ако је таква
дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) ;
Понуђачи испуњеност услова доказују писаном изјавом датом под пуном моралном, материјалном и
кривичном одговорношћу, која је саставни део конкурсне документације, осим услова из члана 75. Став1. Тачка 5).: „да
има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописом“, који се наручиоцу мора доставити уз понуду, у било ком облику: оригинал, оверена
или неоверена копија.
2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
2.1. да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом и то: да је понуђач у последње 2 године рада,
јавним установама извршио испоруку опреме на које се уговор о јавној набавци односи дупло веће вредности од
понуђене вредности- доказ потписана и оверена референц листа;
2.2. минимум два сервисера на пословима инсталатерских послова и одржавања електронике доказ: копија М
обрасца;
2.3. сертификат за макар једног сервисера за познавање рачунарске мреже;
2.4. гаранција за озбиљност понуде 10% од вредности понуде без пдв, прилог:меница и менично овлашћење;
-гаранција за добро извршење посла 10% од вредности уговора без пдв, прилог:меница и менично овлашћење;
Напомена:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75.
став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
У понуди треба бити достављен и чини саставни је део заједничке понуде потписан и оверен споразум понуђача којим
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или
оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из
поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора
о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

1.5 Обавештење о начину подношења понуде и облику понуде
Понуде се припремају и подносе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама , позивом за подношење
понуде и условима одређеним у овој конкурсној документацији. Понуде се подносе на српском језику.
Понуду доставити у писаном облику у затвореној коверти.
На омоту коверте назначити предмет јавне набавке – НЕ ОТВАРАТИ – понуда за набавку добара-рачунарске
опреме , број 7/2015, а на полеђини коверте назначити пун назив, број телефона и адресу понуђача.
Рок за подношење понуда је 13.11.2015. године до 12,00 часова.
Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу: Техничка школа „Милева Марић-Ајнштајн“ Нови
Сад, Гагаринова број 1.

Уколико понуђач поднесе понуду путем поште, мора да обезбеди да иста стигне наручиоцу последњег дана
наведеног рока (13.11..2015. године до 12,00 часова).
Благовременом се сматра понуда, која је примљена и оверена печатом пријема у секретаријату школе (на
наведеној адреси), најкасније до 12,00 часова последњег дана рока, без обзира на начин на који је послата.
Исправном понудом се сматра благовремена понуда, која испуњава услове предвиђене Законом о јавним
набавкама и услове које је прописао наручилац, која је јасна и недвосмислена, откуцана или попуњена штампаним
словима, оверена печатом и потписом овлашћеног лица и која у прилогу садржи изјаву о испуњености обавезних услова
за учешће у поступку јавне набавке и све остале попуњене обрасце из конкурсне документације.
Неблаговремено поднете понуде тј. понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће
неотворене враћене понуђачу, са назнаком да су поднете неблаговремено.

1.6. Оцена и рангирање понуда
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена.

1.7. Време и место отварања понуда
Отварање благовремено приспелих понуда ће се обавити дана 13.11.2015. године, у просторијама Техничке
школе „Милева Марић-Ајнштајн“ у Новом Саду, Гагаринова 1. на 1. Спрату у секретаријату школе у 12,15 часова.
Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача, који пре почетка отварања понуда морају
Комисији за јавне набавке уручити писмено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.
Овлашћење мора да буде оверено и потписано од стране овлашћеног лица и да садржи број и датум.
По окончању поступка отварања понуда, наручилац ће вратити неблаговремено поднете понуде неотворене,
са назнаком да су поднете неблаговремно.

1.8. Одлука о избору најповољније понуде
Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана од дана отварања понуда.

Мира Ковачевић

