Установа

студентског

стандарда

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД
Нови Сад, ул. Др Симе Милошевића бр. 4

Број: 05/09-292/3
Дана: 28.02.2020. године

На основу чл. 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Установа студентског стандарда Студентски центар Нови Сад из
Новог Сада, ул. Др Симе Милошевића бр. 4 (у даљем тексту: Наручилац) дана 28.02.2020.
године упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
у отвореном поступку јавне набавке ЈН-ОС бр. 01/2020
набавкa услугa - текуће одржавање објеката Установе
1. Општи подаци о јавној набавци:
Назив Наручиоца: УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД;
Адреса Наручиоца: Др Симе Милошевића бр. 4, Нови Сад;
Интернет страница Наручиоца: www.scns.rs;
Врста Наручиоца: државна својина, просвета.
2. Подаци о предмету набавке:
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак;
Предмет јавне набавке: услуге;
Опис предмета набавке: текуће одржавање објеката Установе;
Назив из општег речника набавке: услуге одржавања и поправки;
Ознака из општег речника набавке: 50000000.
3. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума о јавној набавци
предметних услуга, на период од 2 године са једним добављачем.
Процењена вредност јавне набавке, за период од 2 (две) године износи 70.000.000,00 без ПДВа, односно по годинама:
1. 2020-2021. година - 35.000.000,00 динара без пдв-а;
2. 2021-2022. година - 35.000.000,00 динара без пдв-а.
4. Набавка није обликована по партијама.
5. Набавка није резервисана за установе, организације, удружења или привредне субјекти за
радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са
инвалидитетом.
6. Подношење електронске понуде није допуштено.
7. Нема обавезе подношења понуде са подизвођачима.
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8. Критеријум за доделу оквирног споразума: најнижа понуђена цена.
9. Конкурсна документација може се преузети у електронском формату са интернет странице
Наручиоца www.scns.rs, као и на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs.
10. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, лично на
писарницу сваког радног дана од 07.00-14.00 часова или путем поште на адресу Наручиоца:
Установа Студентски центар Нови Сад, ул. Др Симе Милошевића бр. 4, Нови Сад, са
обавезном назнаком: "Понуда за ЈН-ОС бр. 01/2020 - НЕ ОТВАРАЈ".
На полеђини коверте (пошиљке) обавезно навести назив и адресу Понуђача, особу за
контакт и број телефона лица за контакт 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 ако је Наручилац исту примио до 16.03.2020. године до 08.00
часова.
Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након
истека рока за подношење понуда.
Неблаговремене понуде Комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка
отварања понуда вратити неотворене Понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.
11. Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана
16.03.2020. године у 08.30 часова, на адреси Наручиоца: Установа Студентски центар Нови
Сад, ул. Др Симе Милошевића бр. 4, Нови Сад, III спрат, свечана сала. Отварање понуда је
јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
12. У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници
Понуђача.
Представник Понуђача дужан је да достави писано овлашћење са бројем и датумом
издавања и печатoм и потпис одоворног лица за учествовање у отварању понуда.
13. Одлука о додели оквирног споразума биће донета у року до 25 дана од дана јавног
отварања понуда.
14. Контакт особа: Жељка Вретунић, службеник за јавне набавке, javne.nabavke@scns.rs,
факс 021/458-926, од понедељка до петка у периоду од 07.00-14.00 часова.
15. Остале информације: Претходно обавештење објављено дана 17.01.2020. године на
Порталу јавних набавки:
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PrethodnoObavestenje.aspx?idd=2616606.
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