Деловодни број:2-84/1
Датум: 30.03.2017.године

На основу члана 55.,чл.57. и чл.60. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС”,
бр.124/12, 14/15 и 68/2015), Oдлуке о покретању поступка јавне набавке бр.07-01268/1 од 02.03.2017 године,
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИШ,
18000 НИШ,
ВЕЛИКОТРНОВСКА БР.2,
www.scnis.rs
Објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку јавне набавке бр. Д-3-17 за набавку добара – средства и
производи за чишћење, прање и одржавање хигијене
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:
Наручилац је Студентски центар Ниш, Великотрновска бр.2, 18000 Ниш
Интернет страница је www.scnis.rs,
ВРСТА НАРУЧИОЦА:
Установа за стандард студената Републике Србије
ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предметна jавна набавка број Д-3-17 се спроводи у отвореном поступку јавне
набавке у складу са Законом о јавним набавкама.
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке број Д-3-17 је набавка добара – средства и
производи за чишћење, прање и одржавање хигијене, за потребе Студентског
центра Ниш.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:
Критеријум за доделу уговора за набавку добара који су предмет јавне набавке је
најнижа понуђена цена.
НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Конкурсна документација је доступна на интернет адреси портала за јавне
набавке portal.ujn.gov.rs и на интернет адреси Наручиоца www.scnis.rs .
Наручилац ће одговоре, евентуалне измене и допуне конкурсне документације
објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Понуде се припремају у складу са позивом објављеним на порталу управе за јавне
набавке и конкурсном документацијом .

ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:
Понуду доставити поштом на адресу: Студентски центар Ниш, Великотрновска
бр.2, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара, бр. Д-3-17 – средства и
производи за чишћење, прање и одржавање хигијене, - НЕ ОТВАРАТИ”, или
брзом поштом или лично на адресу: Студентски центар Ниш, Градско поље бб,
(просторије Управе) са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара, бр.Д-6-17 –
средства и производи за чишћење, прање
и одржавање хигијене, - НЕ
ОТВАРАТИ”
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и име и
презиме контакт особе, као и то да ли понуђач наступа самостално или понуду
подноси група понуђача, када је неопходно назначити ко је овлашћени члан групе
- представник групе понуђача
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
до 03.05.2017.год. до 11 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести
датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.
МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, УСЛОВИ ПОД КОЈИМ
ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА
ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА:
Јавно отварање понуда ће се обавити комисијски на дан истека рока за
подношење понуда
дана 03.05.2017.године у 12 часова у просторијама
Наручиоца у Нишу, у улици Градско поље бб, уз присуство овлашћених
представника понуђача. Услов под којим представници понуђача могу учествовати
у поступку отварања понуда је да поседују овлашћење за учешће у поступку
отварања понуда, које је саставни део конкурсне документације.
Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, Комисији за
јавну набавку доставе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.
Овлашћење мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од
стране овлашћеног лица понуђача.
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања
понуда у складу са Законом о јавним набавкама.
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ :
Лице за контакт : Владимир Милошевић
e-mail: nabavka@scnis.rs

