ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.Наручилац: Дом ученика средњих школа - Крагујевац
Адреса наручиоца

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 23

Матични број

07151586

Назив банке

Управа за трезор

Текући рачун

840-12661-72

Шифра делатности

5590

ПИБ

101577065

Интернет адреса

www.artem.edu.rs

Е-mail

artem@artem.edu.rs

2.Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности – резервисана
јавна набавка - спроводи се у складу са чл. 8. Закона о јавним набавкама: право
учешћа у поступку јавне набавке имају само установе, организације, удружења или
привредни субјекти за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање лица са инвалидитетом, ако та лица чине најмање 30% запослених, при чему
сви учесници у зајеничкој понуди и сви подизвођачи морају да буду из наведене
групације.
3. Предмет јавне набавке: набавка добара
4.Лице за контакт: Јелена Шуковић, e-mail: artem.nabavke@artem.edu.rs
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
- Предмет јавне набавке је: набавка добара - набавкa и уградња комарника и врата
- шифра из општег речника набавке: 44221000 - Прозори, врата и сродни артикли
2.Јавна набавка је обликована по партијама.
3. Опис, спецификација и количине дати су у конкурсној документацији:
Прилог 5 и 6 (Понуда и Опис и спецификација)
4. Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ, НАЧИН, РОКОВИ, МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН
ОТВАРАЊА ПОНУДА
На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и
68/15) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступку јавне набавке мале вредности („Службени гласник РС“, бр.86/15), и Одлуке бр.
I/01-209 од 28.05.2019. године о покретању поступка јавне набавке мале вредности
бр.4/19, Наручилац Дом ученика средњих школа Крагујевац позива понуђаче да поднесу
писану понуду у поступку јавне набавке мале вредности обликованом по партијама ради
склапања уговора о набавци и уградњи комарника и врата, и то: партија 1. Набавка и
уградња комарника, партија 2. Набавка и уградња унутрашњих врата.
Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са конкурсном документацијом и
Законом о јавним набавкама.Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75.
Закона о јавним набавкама и Правилником, што доказује на начин дефинисан конкурсном
документацијом. Понуђач је дужан да приликом подношења понуде достави тражене
прилоге као и да попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној
документацији, јер ће се једино понуда која буде достављена са траженим прилозима и
попуњеним, потписаним и овереним обрасцима узети у разматрање.
Конкурсна документација се може преузети са Портала ЈН и са сајта наручиоца:
www.artem.edu.rs или лично у просторијама наручиоца, ул.Саве Ковачевића бр.23
Крагујевац, радним данима од 09-14 сати. Понуда се доставља у писаном облику, у
затвореној коверти, са назнаком „понуда-не отварај“, називом и бројем јавне набавке и
назнаком партије, поштом или лично, на адресу: Дом ученика средњих школа Крагујевац,
ул. Саве Ковачевића бр.23 до дана 21.06.2019. године до 12.00 часова.На полеђини
коверте се наводи назив, број телефона и адреса понуђача. Понуда која буде стигла до
наведеног рока сматраће се благовременом и узеће се у разматрање. Неблаговремене
понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз
повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 21.06.2019. године у 13,00 часова у
просторијама Дома ученика средњих школа Крагујевац. Отварању понуда може
присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања
понуда комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.
Одлука о додели уговора ће бити донета у року од 10 (десет) дана од дана јавног
отварања понуда.
Додатне информације се могу добити до истека рока за подношење понуда, у
писаној форми на адресу: Дом ученика средњих школа, Саве Ковачевића 23, 34000
Крагујевац, или на e-mail адресу: artem.nabavke@artem.edu.rs. Радно време наручиоца је од
08-16 сати у петодневној недељи.

