На основу члана 60. став 1, тачка 1, Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), и Одлуке в.д. директора ЈП „ГСА“ Панчево о покретању
поступка јавне набавке мале вредности бр.180 од 20.02.2019. године
Јавно предузеће „Градска стамбена агенција" Панчево
објављује
ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА-КАНЦЕЛАРИЈСКОГ
МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЈП „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ ПАНЧЕВО

Интерни број ЈН 01/19-M

Број из Плана набавки 1.1.1

1. Наручилац: ЈП „Градска стамбена Агенција“ Панчево (ЈП „ГСА“ Панчево), Његошева 1а,
www.gsapancevo.rs,
2. Предмет јавне набавке: испорука добара - канцеларијског материјала за потребе ЈП „Градска
стамбена агенција“ Панчево (ЈП „ГСА“). Набавка под шифром из Општег речника јавних набавки
број - 30192000 Канцеларијски материјал. Јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале
вредности.
3. Процењена вредност до 2.500.000,00 динара без ПДВ-а
4. Право учешћа имају сва правна лица и привредни субјекти који испуњавају услове из члана 75.и
76. Закона о јавним набавкама и који докажу испуњеност услова у складу са чл. 77. Закона о јавним
набавкама.
5. Понуђачи уз понуду треба да доставе и све доказе о испуњености услова из чл. 75. и 77. додатне
услове који се траже из члана 76. Закона о јавним набавкама. Уколико понуђач не испуњава
тражене услове, понуда неће бити узета у разматрање.
6. У случају подношења заједничке понуде групе понуђача, обавезно поднети одговарајући правни
акт којим се група понуђача обавезује на заједничко извршење набавке за случај доделе уговора.
7. Понуда са варијантама није дозвољена.
8. Конкурсна документација може се преузети са портала Управе за јавне набавке РС или са сајта ЈП
„Градска стамбена агенција“ Панчево, www.gsapancevo.rs,
9. Понуду доставити на оригиналној, обележеној печатом, конкурсној документацији непосредно
или поштом препоручено на адресу:
ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево, ул.Његошева бр.1а, II спрат, у запечаћеном коверту или
омоту са назнаком:

„ПОНУДА ЗА ИСПОРУКУ ДОБАРА-КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА
ПОТРЕБЕ ЈП „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ ПАНЧЕВО БР. 01/19-М – НЕ
ОТВАРАТИ“

На омоту навести: назив, седиште, адресу и телефон понуђача.
Понуђач је дужан да достави понуду по свим позицијама из конкурсне документације и у складу са
упутствима датим у конкурсној документацији.
Опција понуде не може бити краћа од 30 дана од дана отварања понуда.
Понуде доставити тако, да без обзира на начин достављања стигну у пријемну канцеларију
Наручиоца најкасније до 13 часова 10-ог дана од дана позивања и објављивања јавног позива

на Порталу јавних набавки, као и на интернет страници понуђачаwww.gsapancevo.rs .
Јавно отварање понуда извршиће се истог дана када истиче рок за доставу понуда.Како је
последњи дан рока за отварања понуда пада у дан када наручилац не ради (субота,недеља) рок се
продужава на први радни дан. односно у понедељак 04.марта 2019.године у 13:30 часова, у
просторијама Наручиоца.
За учешће у поступку јавног отварања понуда, представници понуђача дужни су да предају
Комисији уредно пуномоћје за отварање понуда и потписивање записника непосредно пре почетка
поступка јавног отварања понуда.
Уколико последњи дан рока за отварања понуда пада у дан када наручилац не ради (субота,недеља)
рок се продужава на први радни дан.
12. Неблаговремене и на непрописан начин достављене понуде неће бити отваране и неће бити
разматране у даљем поступку.
13. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа понуђена цена.

ББ-укупан број бодова је максимално 100 бодова
ББ=ЦЕ
ЦЕ= ЦЕ1 +ЦЕ2
ЦЕ1= цена артикала из табеле 1. Обрасца 4а (макс. 60 бодова)
ЦЕ2= цена обрасца рачуна А4 са израдом из табеле 2. Обрасца 4а (макс. 40 бодова)
У случају да понуде имају исти број бодова, предност ће имати понуда која има већи
проценат попуста на цену. У случају да понуде имају исту цену и исти проценат
попуста, предност ће имати понуда понуђача који је дао мању цену обрасца рачуна А4
са израдом
14. Понуду доставити на оригиналном образцу из конкурсне документације и комплетирану и
паковану према упутству за састављање понуде.
15. Понуде које не буду обрађене на начин прописан конкурсном документацијом, биће одбачене од
стране Комисије у поступку као неисправне. Биће искључене и све неодговарајуће и неприхватљиве
понуде. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. Рок за
подношење захтева за заштиту понуђача је 5 дана од дана добијања обавештења о додели уговора.
16. Наручилац задржава право да из било ког разлога повуче, односно одустане од јавног позива и
доделе уговора, без накнаде трошкова понуђачима.
17. Понуђачи и њихови подизвођачи морају имати измирене обавезе према Наручиоцу и његовом
Оснивачу (Град Панчево) и не смеју бити у спорном односу код неког органа са Наручиоцем и
његовим оснивачем.
Све информације могу се добити на телефоне 013/304-932, 304-938 , е – маил osa@3dnet.rs , особа
за контакт Даниела Бирак.

