Завод за културу
војвођанских Русина
Број: 52-3/19
Дана: 22. март 2019. година
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
Завод за културу војвођанских Русина, објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавкe мале вредности услугe штампања
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац: Завод за културу војвођанских Русина
Седиште: Футошка бр. 2/III, Нови Сад
Интернет страница: www.zavod.rs
Врста Наручиоца: Установа културе
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке: ЈНМВ 01/2019
Предмет јавне набавке: услуга штампања монографије, зборника, каталога и другог
материјала.

Назив и ознака из општег речника набавки:
79810000 – Услуга штампања
Предмет јавне набавке није обликован по партијама
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцену понуда ради доделе уговора је најнижа понуђена цена, уколико су
испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.
УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. И 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1.
тач. 1) Закона);
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач.
4) Закона);
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити

животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава додатне услове из
члана 76. ЗЈН, и то:

1) да располаже неопходним пословним капацитетом:
- да је понуђач претходне две године (2017. и 2018. година) остварио пословни приход
по основу пружања услуга штампања каталога, монографија или књига у минималном
износу од 600.000,00 динара без ПДВ-а, на основу закљученог уговора;
2) да располаже неопходним техничким капацитетом:
- понуђач мора да поседује следеће машине: графички нож, офсет машину вишебојну
Б2, дигиталну машину са CLEAR лаком, полуаутоматску сито машину за UV лак, фалц
машину, машину за топли повез књига (биндер на топли лепак), машину за биговање,
машину за шивење табака концем за тврди повез, машина за пластификацију.
3) да располаже неопходним кадровским капацитетом:
- да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време минимум једног
дипломираног или мастер графичког инжењера.
ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација се може преузети на интернет страници Наручиоца: www.zavod.rs

и на Порталу јавних набавки
НАЧИН ПОДНОШЕЊA ПОНУДE И РОК
Понуђачи своје понуде подносе у року од 9 дана од дана објављивања позива на Порталу
јавних набавки. Понуде се подносе у затвореним ковертама или кутијама (затвореним на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отварају), са назнаком: "ПОНУДА за јавну набавку број ЈНМВ 01/2019 – НЕ ОТВАРАТИ",
лично или путем поште. На полеђини коверте назначити назив и адресу понуђача, телефон,
телефакс, електронску адресу и име и презиме лица за контакт. Понуђач мора да обезбеди да
понуда стигне наручиоцу до назначеног термина, односно најкасније последњег дана истека
наведеног рока, тј. закључно са 03.04.2019. године до 11,00 часова (без обзира на начин
достављања).
Понуде се подносе на адресу: Завод за културу војвођанских Русина, 21000 Нови Сад, Ул.
Футошка бр. 2/III (радно време са странкама је од 9:00 до 14:00 часова, понедељак-петак).
КРАЈЊИ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈЕ 03.04.2019. ГОДИНЕ ДО 11,00 ЧАСОВА.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача, која није поднета Наручиоцу до
назначеног рока.
По окончању поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке Наручиоца, вратиће све
неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете
неблаговремено.

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, дана 03.04.2019.
године са почетком у 12,00 часова, у пословној просторији наручиоца, Ул. Футошка бр.
2/III, Нови Сад.
УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У
ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
У поступку отварања понуда, могу присуствовати и учествовати овлашћени представници
понуђача, који су дужни да своја заведена, потписана и оверена писмена овлашћења предају
председнику Комисије за јавне набавке пре отварања понуда.
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 (пет) дана од дана отварања понуда.
У случајевима из чл. 109. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
Особа за контакт је Ања Делач, e-mail: zavod.rusini@gmail.com

