Технолошки факултет
Место: Лесковац
Ул. Булевар ослобођења бр. 124
Деловодни број : 09бр.350/1
Датум: 28. 02. 2017.год.
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
На основу члана 39. став 2.и став3. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник
РС“, бр. 124/12,14/2015 и 68/2015), Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
Број 110-00-2/2013-01 од 27.03.2013.године, позивају се понуђачи да поднесу писану
понуду за доделу реализације предметне набавке.
Технолошки факултет Лесковац
Назив наручиоца:
Булевар ослобођења бр.124, 16000 Лесковац
Адреса наручиоца:
Интернет
страница www.tf.ni.ac.rs
наручиоца:
tehfak@ni.ac.rs
Е-mail адреса наручиоца:
Установа
Врста наручиоца:
Врста поступка јавне набавке: Набавка испитивањем тржишта у складу са чл.39
став 2. ЗЈН
Услуга
Врста предмета:
предмета Штампање промо материјала по наруџбини
Опис предмета набавке:
22458000
Ознака предмета набавке:
Ознака из класификације делатности односно назив
и ознака из општег речника набавке:
Кратак
набавке:

опис

Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење
понуде као и наруџбеницом која је саставни део овог позива.
Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је у
писаном облику доставе у запечаћеној коверти/кутији на обрасцима наручиоца на
адресу ул. Булевар ослбођења бр. 124 са назнаком ''Понуда за јавну набавку добара
наруџбеницом – штампање промо материјала по наруџбини'', најкасније до
понедељка , 06.03.2017. године до 12.00 часова.
Додатне информације се могу добити до истека рока за подношење понуда,
сваког радног дана на тел: 016/247-203 лок 14 од 7:30 до 14:30 часова. Особа за контакт
је Милош Ераковић, телефон: 063/110-93-63, Е-маил адреса milos_erakovic@live.com
Рок за извршење услуге и испоруку материјала је 5 радних дана од дана
издавања наруџбенице
___________________________
Милош Ераковић
Службеник за јавне набавке

II. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Право учешћа имају сва заинтересована правна лица и предузетници –
тј.понуђачи, који испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у постуоку јавне
набавке године у свему према чл.75 и 76. Закона о јавним набавкама и то:
III.1. Обавезне услове по чл. 75.:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар.
2. 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 и кривично дело преваре.
3. да му није изречена мера забране обављања делатности која је предмет
јавне набавке, која је на снази у време објављивања односно слања позива за
подношење понуда.
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.
5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС»
број 124/12,14/2015 и 68/2015) и условима утврђеним наруџбеницом ЈН бр.07/2017 од
28.02.2017.године, д а ј е с е

И З Ј А В А ПОНУЂАЧА
о испуњености обавезних услова по чл. 75. и додатних услова по чл..76. Закона о јавним
набавкама, поштовању законских прописа и средствима финансијског обезбеђења
дефинисаних конкурсном документацијом

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице
испред
понуђача
_________________________
из
_____________
ул._________________________ бр.____ , изјављујем:


да понуђач, испуњава све обавезне услове утврђене наруџбеницом и Законом
јавним набавкама ,



да ће понуђач у случају да се понуда истог оцени као прихватљива, уколико
то наручилац у писменој форми 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 услова у оквиру поглавља .

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П

ОБРАЗАЦ 12

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник Републике Србије'', број 124/12,14/2015 и 68/2015 ), д а ј е с
е

И З Ј А В А
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу испред понуђача
___________________________________

(уписати

понуђача),

назив

из

_________________ ул. __________________________ бр. _________, изјављујем
да

је

понуда

бр._____

за

______________________________________________
наруџбеницом

набавку
који

су

добара
предмет

ЈН

бр.07/2017 сачињена и поднета независно, без договора са

другим понуђачима или заинетресованим лицима.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П

V. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

2.1.
2.2.

ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Понуда и документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и 76. Закона о
јавним набавкама и конкурсном документацијом, што доказује потписивањем
изјаве о испуњености услова која је саставни део ове документације
2.3. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДА
Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду, писаним обавештењем,
само пре истека рока за подношење понуда.
Обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се доставља са ознаком
“Измена понуде”, ''Допуна понуде'' или “Опозив понуде” за јавну набавку
наруџбеницом бр. ЈН 07/2017,од 28.02.2017.год. за набавку услуга- штампање
промо материјала
2.4. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда,
узимајући као релевантне јединичне цене. Ако се понуђач не сагласи са исправком
рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
2.5. ОЦЕНА ПОНУДЕ
Наручилац ће одбити све неблаговремене, неисправне и неодговарајуће понуде
а може да одбије и неприхватљиве понуде, у смислу Закона о јавним набавк
2.6. ОДУСТАНАК ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени
услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама.
Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке 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 предметном набавком због чега се иста неће
понављати у току исте буџетске године.
2.7. АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА – ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
2.8. КРИТЕРИЈУМ
Након прегледа и стручне оцена понуда наручилац ће одбити све неприхватљиве
понуде а све Прихватљиве понуде рангирају се применом НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

На основу позива за достављање понуда у поступку јавне набавке
наруџбеницом ЈН 07/2017 од 28.02.2017.године, чији је предмет набавка услуга –
штампање промо материјала по наруџбини ., д о с т а в љ а м о
ОБРАЗАЦ
ЗА ДОСТАВУ ПОНУДЕ
ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:
Назив наручиоца: Технолошки факултет Лесковац
Седиште и адреса понуђача:Булевар ослобођења бр.124
Матични број 07282273, ПИБ 100107686
Текући рачун 840-1278666-92 код Трезора
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:_______________________________________________________________
Седиште и адреса понуђача: :___________________________________________________
Матични број _________________________________, ПИБ __________________________
Текући рачун _________________________ код пословне банке ______________________
Електронска пошта_____________________________________________________________

табела 1
Образац понуде
Количина

Укупан износ за
тражену количину са
ПДВ

дин.

дин.

дин.

дин.

дин.

дин.

дин.

дин.

дин.

дин.

дин.

дин.

дин.

дин.

дин.

дин.

Цена по
комаду
без ПДВ

ОПИС
Штампа натрон
кеса, беле
Натрон са
тегет штампом
по изобору
наручиоца
Налепница за
цд, дигитална
штампа.
Смолепљива
Постер
формата
б1дигирална
штампа
Бележница.
Формат б6, 60
листаова,
корице картон

Укупна цена
по комаду
са ПДВ

Укупан
износ за 2 за
тражену
количину
без ПДВ

1000 комада

400 комада

30 комада

1000 комада

фул колор
Набавка
1000 комада
Хемијских
оловки са
дин.
дин.
дин.
штампом 10033
публик Ваљево
8. Важност понуде: ____ ( ______________ ) календарских дана.
9. Рок испоруке добара и извршења услуге је 5 дана од дана изадавања наруџбенице
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П

дин.

МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ
Технолошки факултет Лесковац
Булевар ослобођења бр.124
ПИБ 100107686
Мат.бр.
Број рачуна
Датум __.__.2017
Број 09бр______/1
На основу члана 39. став 2 и став 6. . Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС
бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) и спроведеног поступка набавке испитивањем тржишта
, Наручилац – Технолошки факултет Лесковац, вулевар ослобођења бр.124 , издаје
НАРУЏБЕНИЦУ
07/2017
1. Предмет набавке услуге : штампање промо материјала
Образац понуде
Количина
ОПИС
Штампа натрон
кеса, беле
Натрон са
тегет штампом
по изобору
наручиоца
Налепница за
цд, дигитална
штампа.
Смолепљива
Постер
формата
б1дигирална
штампа
Бележница.
Формат б6, 60
листаова,
корице картон
фул колор
Набавка
Хемијских
оловки са
штампом 10033
публик Ваљево

Укупна цена
по комаду
са ПДВ

Укупан
износ за 2 за
тражену
количину
без ПДВ

Укупан износ за
тражену количину са
ПДВ

дин.

дин.

дин.

дин.

дин.

дин.

дин.

дин.

дин.

дин.

дин.

дин.

дин.

дин.

дин.

дин.

дин.

дин.

дин.

дин.

Цена по
комаду
без ПДВ
1000 комада

400 комада

30 комада

1000 комада

1000 комада

2. На основу службене белешке 09бр. _______ од 06.03.2017 године, позива за
подношење понуда 09бр_____ истовремено објављеног дана 20.02.2017. на
интернет страници Наручиоца, и упућеног на адресе 3 (три) потенцијална
понуђача одговорно лице Наручиоца донело је одлуке о издавању наруџбенице
број 07/2017 од 28.02.2017. године
3. Наруџбеница се издаје понуђачу _____, ПИБ:____, Матични број:____ , по
понуди број _ од __.___2017. године. Укупна вредност предметне наруџбенице
је ______динара, без обрачунатог ПДВ, односно ____ динара са обрачунатим
ПДВ.
4. Рок испоруке: 1 (један) дан од дана пријема наруџбенице, на адреси Наручиоца
Лесковац, Булевар ослобођења бр.124.
5. . Начин плаћања и рок плаћања: по профактури.
6. Гарантни рок за испоручена добра: 24 (двадесетчетири) месеца.
ДЕКАН
проф. др Љубиша Николић

