СПВ-Школа „ С.Синђелић“
Бр.147 од 03.03.2022 године.г.
На основу члана 27 став 1 тачка 1 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник .РС“ бр. 91/19 ), и чл. 82-90
Правилника о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења
уговора о набавкамам у СПВ-Школа „ у Врању, Упућује:
П О З И В
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ
КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

1.Наручилац
Наручилац : СПВ-Школа Стеван Синђелић“ Врање ул .Браће Рибникар бб.
Одговорно лице наручиоца је директор школе.
Одговорно лице је одредио комисију за реализацију предметне набавке: Јулијану Стошић , Јелену Стојановић,
И Миодрага Јовановића да обави стручно административне послове за наручиоца.
2.Предмет јавне набавке
Предмет набавке је набавка добра – канцеларијског материјала т за потребе школе по спецификацији датој у
обрасцу понуде.
Средства за реализацију ове јавне набавке предвиђена су Планом набавки за 2022. године
3.Припремање и подношење понуда
Понуђачи припремају и подносе своје писмене понуде у складу са овим позивом.
Уколико се понуде не припреме и поднесу у складу са овим позивом, биће одбијене као неприхватљиве.
4.Начин, место и рок подношења понуда.
Понуђачи могу да подносе понуде : лично, мејлом или поштом у затвореној коверти на адресу: Средња
пољопривредно-ветеринарска школа „ С Синђелић“,ул. Браће Рибникар бб. са назнаком „ПОНУДА ЗА набавку
канцеларијског материјала „ и са пуним називом и адресом понуђача на полеђини.
Понуде доставити најкасније до 08.03.2022.године , до 10,00 сати.
Све понуде приспеле по истеку рока из претходног става, сматраће се не благовременим и неће бити
разматране.
5. Начин попуњавања обрасца понуде
Понуђач попуњава образац понуде тако што : попуњава податке о понуђачу и остале тражене податке (образац
1.2 и 3)
6.Цена
Цена је изражена у динарима, са ПДВ-ом за наведена добра по спецификацији.
7.Варијантне понуде
Понуђачи не могу давати понуде са варијантама.
Свако понуђено добро мора имати једну понуђену цену
Понуђачи морају попунити све ставке из спецификације.
Понуда понуђача који не попуне све ставке из спецификације понуде биће одбијена као
неодговарајућа.
8.Критеријум за оцењивање понуда
Критеријум за оцењивање понуда биће: најнижа цена, ако цена два или више понуђача буде
идентична вредноваће се критеријуми рок и начин плаћања , рок важења понуде и начин испоруке.
9.Опција понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана подношења.
10. Наручилац задржава право да одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не
одговара захтевима Наручиоца.
11.Отварање понуда
Отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда, у 10,30 часова.
О отварању понуда сачиниће се службена белешка са препоруком директору за закључење уговора
са најповољнијим понуђачем .
Учесници поступка - понуђачи могу извршити увид у службену белешку у просторијама школе.
НАРУЧИЛАЦ

_______________

ОБРАЗАЦ Бр. 1

ПОНУДА
___________________ (заводни број понуђача)

ЈЕД. МЕРЕ
Р. БР.
1.
2
3
4
5
6

ОПИС

ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ
МЕРЕ БЕЗ ПДВ-А МЕРЕ СА ПДВ-ОМ

Папир за фотокопирање
РИС
1/500 А4
Фасцикла ПВЦ са шетајућим КОМ
механизмом
Регистар картонски А4
КОМ
нормаклан
Фасцикла картонска белаА4
КОМ
лепљена
Коректор са разрађивачем 2*
СЕТ
20мг
Селотејп 15x66
КОМ
КОМ

11

Свеска тврди повез А4/100
квадратићи
Свеска тврди повез А5/100
квадратићи
Свеска меки повезА4/60
квадратићи
Свеска меки повез А5/60
квадратићи
Мастило за печат

12

Јастуче за печат7*11 цм

КОМ

13

КОМ

17

Спајалице 25мм сребрна
1/100
Муницоија за хефталицу
24/6 1/100
Уложак за хемијску оловку
0,7 мм
Коверта Б 6 плава

18

Коверта Б 5 роза

КОМ

19

Коверта 1000 сд жута

КОМ

20

Путни налог за теретно
моторно возило
Фасцикла ПВЦ за чување у
регистратор)
Тонер за ЛАСЕР ЏЕТ Е
1010(штампач)
Тонер за штампач LEX
MARK E 352
Тонер за фотокопирни
апаразт кон.минолта (bishub
185)
УКУПНО

БЛОК

7
8
9
10

15
16

21
22
23
24

КОМ
КОМ
КОМ
КОМ

КУТИЈА
КОМ
КОМ

КОМ
КОМ
KOM
КОМ

Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству:
− У колону 4 понуђач уписује јединичну цену добра без ПДВ-е.
− У колону 5 понуђач уписује јединичну цену добра са ПДВ-ом.
Понуђачи који нису обвезници ПДВ, уписују исту вредност у пољу у којем се уписује укупна цена без ПДВ и у
пољу за укупну цену са ПДВ
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР: најнижа цена;
- УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а _______________________ динара.
- УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом _______________________ динара.
-

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: _______________ календарских дана, од дана пријема фактуре.

-

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _________________ дана од дана отварања понуда. Рок важења понуде не може
бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

НАПОМЕНА: Набавка ће се реализовати сукцесивно по потреби до краја 2019 године, до износа одобреног
лимита из плана набавки.

Датум ________________
МП.

Потпис понуђача_____________

ОБРАЗАЦ Бр. 2

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Потпун назив фирме :
Седиште :
Овлашћено лице за потписивање уговора :
Име, презиме бр. Личне карте
Особа за контакт :
Телефон :
Факс :
Текући рачун :
Назив банке :
Матични број :
ПИБ број :
E-mail :

Датум:

МП

Потпис овлашћеног лица понуђача:
________________________________

ОБРАЗАЦ Бр. 3
И З Ј А В У
О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] испуњава све услове
из чл. 118 122,123, 126 Закона, за предметну јавну набавку, за квалитативни избор привредног субјекта и
потврђује да не постоје основи за искључење и испуњава захтеване критеријуме за избор привредног субјекта.

Датум:

МП

Потпис овлашћеног лица понуђача:
________________________________

