ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
КРАЉЕВО
Установа културе
од националног значаја
Краљево, Цара Лазара бр. 24
Број: 1588/1
17.11.2015. год.

На основу члана 55. став. 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60 став 1. тачка 2. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник СР“, бр 124/12, 14/2015 и 68/2015)

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО
36000 Краљево, ул. Цара Лазара бр. 24.
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Предмет јавне набавке су добра – рачунарска опрема, мултифункционални штампач
Наручилац:
Завод за заштиту споменика културе Краљево – установа културе од националног значаја,
36000 Краљево, ул. Цара Лазара бр. 24 позива заинтересоване понуђаче да припреме и
поднесу понуде у складу са законом и конкурсном документацијом коју вам у прилогу
достављамо.
Преузимање конкурсне документације заинтересована лица могу остварити од дана
објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, на адреси
Наручиоца: 36 000 Краљево, ул. Цара Лазара бр. 24. Конкурсна документација се може
преузети на Порталу јавних набавки као и на интернет страници Наручиоца:
http://www.zzskv.rs/.
Предмет јавне набавке: Рачунарска опрема – мултифункционални штампач.
Назив и ознака из општег речника набавки: рачунарска опрема – 30200000.
Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ бр. 124/12, 14/2015 и
68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Јавни позив за предметну
јавну набавку је објављен на порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници
Наручиоца.
Рок и начин подношења понуда:
Понуде се достављају у запечаћеним ковертама уз назнаку: "Понуда за ЈНМВ – набавка
добра: рачунарска опрема – мултифункционални штампач, бр. 2(1.1.2)/2015 – НЕ
ОТВАРАТИ", на адресу: Завод за заштиту споменика културе Краљево, 36 000 Краљево,
ул. Цара Лазара бр. 24, до 25.11.2015. године у 12.00 часова. На коверти навести тачан
назив и адресу понуђача, број факса, адресу електронске поште и особу за контакт.
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.
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Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити
понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду,
на начин који је Законом одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи
који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за
подношење понуда, понуђач не може да повуче, нити мења своју понуду.
Време и место отварања понуда:
Јавно отварање понуда одржаће се 25.11.2015. године у 12.15 часова, на адреси Наручиоца,
Завод за заштиту споменика културе Краљево – установа од националног значаја, 36 000
Краљево, ул. Цара Лазара бр. 24.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача дужни су да
Наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у
поступку јавног отварања понуда.
Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“. Понуђач мора понудити све тражене услуге, у складу са спецификацијом предмета
јавне набавке и осталим одредбама конкурсне документације.
Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на укупном броју бодова
(пондера) који износи 100 и вршиће се на основу понуђене цене:
Ред.бр.
Елементи критеријума
Број пондера
1.
Понуђена ц е н а
100
_________________________________________________________
Укупно:
100 бодова
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА 100 пондера
Бодовање понуђене цене ће се вршити према односу најниже цене и цене из сваке понуде.
Понуда са најнижом ценом добиће максималан број пондера. Број пондера за укупну цену
услуга из понуде осталих понуђача израчунаваће се према следећој формули:
понуда са најнижом ценом х 100 (максимални број пондера)/цена из понуде за коју се
израчунава број пондера.
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.
У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио краћи рок испоруке.
Рок у којем ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора:
Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена према Закону о јавним набавкама члан.
105, Наручилац ће донети у року 10 дана од дана јавног отварања понуда.
Лица за контакт:
мр Катарина Грујовић Брковић етнолог-антрополог и Војкан Милутиновић, дипл. археолог
служ. за ЈН, електронска адреса: zzzskv@gmail.com, факс: 036/321-025

