СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
Адреса: Радоја Домановића 12,
34000 Крагујевац
www.skckg.com

На основу чланa 60. Става 1. тачке 2.и члана 39. Става 5. Закона о јавним набавкама
(„Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне
набавке мале вредности бр. 05-245 од 04.03.2020. године ,наручилац СТУДЕНТСКИ
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ, Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, ПИБ:
100562314, Матични број: 07244428, објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавку мале вредности добара – опрема за копнени саобраћај –
аутомобил, ЈНМВ 01/2020
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац:СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
Адреса: Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац
ПИБ: 100562314
Матични број: 07244428
Интернет страница наручиоца: www.skckg.com
Врста Наручиоца: установа културе студентског стандарда
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке: ЈНМВ 01/2020
Предмет јавне набавке: добара – опрема за копнени саобраћај – аутомобил,
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 341100000 – путнички аутомобил.

ЈАВНА НАБАВКА НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор између достављених одговарајућих и прихватљивих понуда вршиће се
применом критеријума „најнижа понуђена цена “.
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ:
Процењена вредност јавне набавке је 1.250.000,00 динара без ПДВ-а.
ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација се може преузети на
Порталу јавних набавки
http://portal.ujn.gov.rs/ и на интернет страници наручиоца www.skckg.com.
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Конкурсну документацију заинтересована лица без накнаде могу преузети и у
просторијамаСТУДЕНТСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРАГУЈЕВАЦ, Радоја Домановића 12,
34000 Крагујевац, уз претходну најаву и договор са лицем за контакт.
Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока
за подношење понуда, обавештење о изменама или допунама конкурсне
документације, обавештење о додатним информацијама, појашњењима или
одговорима на питања понуђача и сл.), Наручилац ће благовремено објављивати на
Порталу јавних набавки.
Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним
документима на Порталу за јавне набавке из претходног става.
НАЧИН ПОДНОШЕЊA ПОНУДE И РОК
Рок за подношење понуда је 17.03.2020. године до 13 часова.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуда се подноси непосредно, у затвореној коверти или кутији (затвореној на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отварају) на адресу наручиоца СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ, Радоја
Домановића 12, 34000 Крагујевац, са назнаком: "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ДОБАРА – ОПРЕМА ЗА КОПНЕНИ САОБРАЋАЈ – АУТОМОБИЛ, ЈНМВ 01/2020, НЕ
ОТВАРАТИ".
На полеђини коверте назначити назив и адресу понуђача, телефон и особу за
контакт.
Уколико понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да она стигне
наручиоцу до назначеног термина.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача, која није поднета Наручиоцу до
назначеног рока, односно најкасније до 17.03.2020. године до 13 часова.
Понуде које су поднете по истеку датума и сата одређених у овом позиву, сматраће
се неблаговременим и биће, по окончању поступка отварања понуда, враћене
неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
Понуда мора бити попуњена на обрасцу из конкурсне документације на српском
језику, јасна, недвосмислена, читко попуњена у складу са упутством наручиоца из
конкурсне документације, оверена печатом и потписом овлашћеног лица.
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији.
Право на учешће у предметном поступку јавне набавке имају сва заинтересована
лица, која испуњавају све обавезне и додатне услове из конкурсне документације
одређене у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује на
начин дефинисан конкурсном документацијом.
Понуда са варијантама није дозвољена.
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МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИНОТВАРАЊА ПОНУДА
Јавно отварање понуда обавиће комисија наручиоца у просторијама СТУДЕНТСКОГ
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРАГУЈЕВАЦ, Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, на дан
истека рока за подношење понуда односно 17.03.2020. године , са почетком у 13:15
часова.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У
ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени
представници понуђача ( заступници понуђача и опуномоћени представници).
Предствник понуђача који учествује у поступку отварања понуда, је дужан да пре
почетка отварања, комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања.
Отварање понуда је јавно.
Пуномоћје/овлашћење на основу кога ће присутни представник доказати овлашћење
за активно учешће у поступку јавног отварања понуда (давање примедби на поступак
отварања, потписивање и преузимање Записника по завршеном отварању, итд...)
мора бити потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
Уколико представник понуђача не достави наведено пуномоћје/овлашћење,
представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествују у
поступку отварања.
Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да
се као такав легитимише путем извода из АПР-а и личног документа (лична карта,
пасош, возачка дозвола и др.).Уколико понуђач не достави наведени извода из АПРа, Комисија ће, пре почетка отварања понуда извршити провер уподатка насајту
Агенције за привредне регистре.

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Наручилац ће Одлуку о додели уговора која ће бити образложена и која ће садржати
податке из члана 108. ЗЈН, донети у року од 10 дана од дана отварање понуда и исту
ће објавити на Порталу јавних набавки у року од 3 дана од дана доношења.
У случајевима из чл. 109. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Додатне информације у вези са предметном јавном набавком заинтересована лица
могу се добити сваког радног дана (понедељак – петак) од 09:00 – 14:00 часова,
путем е маила: sekretar@skckg.com
Особа за контакт : Вишња Стевановић
Контакт телефон : 034/335-050
Комуникација се обавља сходно члану 20. Закона о јавним набавкама.
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ НАРУЧИОЦА
Директор,Ивана Мараш Јовановић
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