Република Србија
ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Број: 1899/2013
Датум: 07. новембар 2013. године
Београд, Фабрисова 10
МП

ОДЕЉАК I
На основу члана 39., 60., 61. и Прилога 3 Б. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 124/2012), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину испуњености услова („Службени гласник РС“, број 29/2013),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1897/2013 од 07. новембра 2013. године за јавну
набавку која је евидентирана као ЈНМВ-У-06/2013, Решења о образовању комисије за јавну
набавку број 1898/2013 од 07. новембра 2013. године, Наручилац – Завод за унапређивање
образовања и васпитања улица Фабрисова 10, 11000 Београд, www.zuov.gov.rs, покреће јавну
набавку услуга, штампа разног штампаног материјала мале вредности – у поступку јавне набавке
мале врердности, ради закључења уговора о јавној набавци
ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Улица: Фабрисова број 10
11000 Београд
Објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ-У-БР. 06/2013

1. Позив за подношење понуда објављује Наручилац - Завод за унапређивање образовања и
васпитања улица Фабрисова број 10 Београд 11000, општина Савски венац. Интернет
адреса Наручиоца је: www.zuov.gov.rs;
2. Врста Наручиоца: Јавна служба са претежном делатношћу – образовање. Наручилац је
основан Законом о основама система образовања и васпитања и Одлуком Владе Републике
Србије о оснивању Завода за унапређивање образовања и васпитања („Службени гласник
РС“ бр. 73/2004);
3. Додела уговора о јавној набавци се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности;
4. Предмет јавне набавке пружање услуга мале вредности је набавка услуга – штампање
разног штампаног материјала за потребе наручиоца Завода за унапређивање образовања и
васпитања;

5. Набавка мале вредности пружање услуга штампе разног штампаног материјала у речнику
набавки има назив и ознаку као „разни штампани материјала и има шифру: 22900000“;
6. Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично
поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и да наведе који ће део набавке
извршити преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу,
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде
закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза, без обзира на број
подизвођача. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачима, за део набавке која се
извршава преко тог подизвођача.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом
уговора наручилац претрпео знатну штету.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност за плаћање, ако то
лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност
наручиоца.
7. Уговор није резервисан за установе, организације или привредне субјекте за радно
оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица;
8. Понуда са варијантама није дозвољена;
9. Критеријум за доделу уговора биће најнижа понуђена цена за пружене услуге;
10. Понуда мора бити у целини припремљена у складу са конкурсном документацијом и мора
да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке, а на основу достављеног
позива за подношење понуда;
11. Преузимање конкурсне документације, заинтересовани понуђачи могу остварити сваког
радног дана у времену од 10.00 до 15.000 часова у просторијама наручиоца, на адреси:
Завод за унапређивање образовања и васпитања улица Фабрисова број 10 прави спрат
канцеларија број 9. Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки
(www.portal.ujn.gov.rs), и интернет страници Наручиоца (www.zuov.gov.rs). Приликом

личног преузимања конкурсне документације понуђач мора доставити доказ о
уплати износа од 1000,оо динара (словима: хиљаду дунара и 00/100) на име
трошкова припреме, израде и преузимања конкурсне документације.
Уплата се врши на текући рачун Завода за унапређивање образовања и васпитања,
Београд, број: 840-2033666-42 са позивом на број ЈНМВ-У-06/2013, сврха уплате:

„Конкурсна документација за јавну набавку пружање услуга штампе разног
штампаног материјала“. Представник понуђача који преузме конкурсну
документацију, доставља: овлашћење за преузимање издато од стране
потенцијалног понуђача, оверено и потписано од стране овлашћеног лица
понуђача, са адресом и седиштем понуђача e-mail, адресом, име и презиме контакт
особе и контакт телефоном;
12. Понуда се доставља препорученом пошиљком или лично на адресу:
Завод за унапређивање образовања и васпитања улица Фабрисова број 10, 11000
Београд „Сектору за правне, финансијске и информатичке послове“
Понуда за јавну набавку пружање услуга штампе разног штампаног материјала, број
ЈНМВ-У-06/2013, са назнаком, за КОМИСИЈУ НЕ ОТВАРАТИ
Понуђач понуду подноси у запечаћеној коверти залепљену по перфорацији са лепљивом
траком (селотејпом), тако да се при отварању може проверити да ли је коверта онаква каква је
предата..
На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача. Заинтересовани
понуђачи могу да доставе своје понуде сачињене у складу са конкурсном документацијом
најкасније до 19. новембра 2013. године и то до 11.00 часова по локалном времену.
Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на назначену адресу наручиоца до
напред наведеног датума и сата.
Понуде поднете по истеку времена и сата одређених у јавном позиву и конкурсној
документацији, сматраће се наблаговременим и биће по окончању поступка отварања понуда
одбачене и враћене неотворене понуђачима са назнаком, да су поднете неблаговремено.
13. Јавно отварање благовремено достављених понуда обавиће се на адреси: Завод за
унапређивање образовања и васпитања улица Фабрисова број 10 Београд, општина Савски
венац дана одређеног у конкурсној документацији, односно последњег дана рока за
подношење понуда 19. новембра 2013 године у 11.05 часова;
14. Наручилац задржава право да одустане од набавке и обустави поступак из објективних и
доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба
наручиоца за предметом набавке због чега се неће понављати у току исте буџетске године,
односно у наредних шест месеци, без обавезе надокнаде штете учесницима тендера уз
обавезно писано обавештење свим учесницима тендера;
15. Представници понуђача могу присуствовати јавном отварању понуда уколико то својство
докажу достављањем потписаног и овереног овлашћења од стране овлашћеног
представника понуђача. Једино овлашћени представници понуђача могу активно
учествовати у поступку јавног отварања понуда. Остали присутни, који не докажу својство
овлашћеног представника понуђача, могу присуствовати јавном отварању понуда али не
могу активно учествовати у поступку;

16. Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у року од 25 дана у отвореном
поступку односно у року од 10 дана у поступку јавне набавке мале вредности (што је
случај са овом набавком) од дана отварања понуда и биће достављена понуђачима у року
од три дана од дана доношења;
17. Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног дана од 10 до
15 часова и то:
- контакт особа Милан Бошковић, путем телефона број 011/208-19-11, и преко e-mail
адресе milan.boskovic@zuov.gov.rs и ilija.juric@zuov.gov.rs, путем телефона број 011/20680-07.
ЗА НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР

Проф др Шћепан Ушћумлић

