МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У Б ЕОГРАДУ
са седиштем на адреси Краљице Марије бр. 16
Београд
Упућује
ПОЗИВ
за достављање понуда за јавну набавку добара мале вр едности:
НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ ЗА ПОТРЕБЕ МАШИНСКОГ
ФАКУЛТЕТА У Б ЕОГРАДУ
набавка број 02/13

Наручилац: М ашински факултет Универзитета у Београду, ул. Краљице М арије бр. 16,
ПИБ: 100209517, матични број: 07032501.
Пр едмет јавне набавке су добра: Набавка средстава за хигијену за потребе М ашинског
факултета у Београду.
Јавна набавка се финансира из сопствених средстава М ашинског факултета
Универзитета у Београду.
Јавна набавка је обликована у пет партија и то:
Партија 1. –

Средства за прање посуђа и веша

Партија 2. – Пр оизводи за одлагање смећа
Партија 3. – Средства за одржавање личне хигијене и папирна галантерија
Партија 4. – Средства за прање санитарија, подова и остало
Партија 5. – Санитарна средства за угоститељство

Добра која се набављају морају бити нова. Употребљавана добра нису прихватљива за
Наручиоца.
Пр аво учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која
испуњавају услове из чл. 44. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 116/08, у даљем
тексту: Закона). Испуњеност услова из наведеног члана, Понуђач доказује писменом изјавом
да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу испуњава услове из члана 44.
Закона о јавним набавкама.
Пр едмет јавне набавке мале вр едности је ближе одређен у конкурсној документацији у
оквиру техничке спецификације.

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позиво м за
достављање понуда.
Понуда се доставља на обрасцу Понуђача са свим потребним подацима о Понуђачу.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена и оверена печатом и потписом одговор ног лица.
Понуда у којој буду начињене било какве измене, додаци, брисања или буде неправилно
попуњена, може се сматрати неисправном и може бити одбијена. Уколико понуђач начини
грешку у попуњавању, исту мора избелити, а место исправке мора се парафирати и оверити од
стране понуђача.
Понуђач мора поднети понуду на начин који ће омогућавати оцењивање.
Понуђач може поднети понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати
најмање једну целокупну партију. У случају да понуђач поднесе понуду за две или више
партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Избор најповољније понуде обавиће се на основу критеријума за оцену понуда: најнижа
понуђена цена, сагласно члану 52. Закона о јавним набавкама, а у складу са конкурсном
документацијом.
Паковање, печаћење и означавање понуде
Понуде се достављају у затвореној коверти. Понуђач је дужан да на предњој страни
коверте стави заводни печат, а на полеђини коверте наведе пун назив понуђача, адресу и
контакт телефон (особе за контакт). Понуда се доставља са назнаком „Понуда за набавку
добара Набавка средстава за хигијену за потребе Машинског факултета у Београду, јавна
набавка број 02/13 – не отварати“.
Понуда се доставља на адресу Наручиоца: М ашински факултет Универзитета у
Београду, Краљице М арије бр. 16, Београд.
Понуђач је обавезан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која
онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде.
Ради лакше оцене понуда, пожељно је да понуда буде састављена према упутству
„припрема и подношење понуде“.
Уколико понуђач достави понуду у супротности са условима за паковање, печаћење и
означавање, биће одбијена као неисправна.
Понуда се сматра благовременом ако је Наручиоцу достављена до 15.10.2013. године,
до 10:00 часова, без обзира на начин достављања.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може повући нити мењати своју
понуду, а уколико то учини или не потпише уговор ако је његова понуда изабрана, Наручилац
може уговор потписати са првим следећим прихватљивим Понуђачем.
Избор најповољније понуде и додела уговора ће се обавити у најкраћем року од дана
јавног отварања понуда.
Јавно отварање понуда
Обавиће се истог дана након истека рока за достављање понуда, у 10:30 часова, у
просторијама М ашинског факултета у Београду, Краљице Марије бр. 16, Београд, уз присуство
овлашћених представника заинтересованих понуђача.
Пр исутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији
за јавну набавку поднети писмено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. Писмено
овлашћење мора имати заводни печат са бројем и датумом издавања, печат и потпис
одговор ног лица понуђача.

Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у позиву сматраће се
неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Одлу ку о избору најповољније понуде донеће Наручилац у најкраћем року од дана
јавног отварања понуда и писмено обавестити све понуђаче.
Оцена понуда
Комисија ће након завр шеног отварања понуда, приступити прегледу и стручној оцени
понуда.
У циљу потпуног разумевања свих елемената понуде, Наручилац може од понуђача, у
писменој фор ми, тражити објашњења одређених елемената понуде у складу са чланом 58.
Закона о јавним набавкама. Понуђач је обавезан да у року који одреди Наручилац достави
тражено објашњење у писменој фор ми. Комисија задржава право провере инфор мација
достављених од стране понуђача.
У случају да понуђач не поступи у року који одреди Наручилац, понуда ће се одбити као
неисправна.
Рачунска провера понуде
Комисија ће извршити рачунску проверу понуда и уколико утврди рачунске грешке, о
томе ће у писменом облику обавестити понуђача о постојању исте. Понуђач је у обавези да
Комисију у року од 2 (два) дана, у писменом облику, обавести да ли је сагласан да се у његовој
понуди исправи рачунска грешка или не.
Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена.
Одлу ку о избору најповољније понуде донеће Наручилац у најкраћем року од дана
јавног отварања понуда и поступка преговарања и писмено обавестити све понуђаче.
Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису испуњени
услови за избор најповољније понуде из члана 78. Закона о јавним набавкама.
Наручилац може донети одлуку о обустави поступка јавне набавке из објективних
разлога и не одговара за штету коју евентуално претрпе понуђачи услед наведеног одустајања.
Додатне инфор мације се могу добити до истека рока за подношење понуда, сваког
радног дана на тел: 011/ 337 03 40 и 011/330 22 94 од 10°° до 15°° часова. Особе з а контакт су
Весна Симић и Ивана Шушић, телефон: 011/ 337 03 40 и 011/330 22 94, Е-маил адреса:
vsimic@mas.bg.ac.rs и isusic@mas.bg.ac.rs.

