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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНИ СУД У
НИШУ
IV Су 22 - 10 / 15
Дана: 05.03.2015.
НИШ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку мале вредности услуга, ПУТЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ:
Геодетско техничке услуге на изради елабората посебних делова зграда за објекат Зграда бановинских станова на кп. бр. 2069/3 КО. Ниш- Ћ. Кула.
(за потребе Основног суда у Нишу)
- ред. бр. 2.2.14/2015 -

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Председника Основног суда у Нишу
бр. Су IV 22 10 / 15 од 04.03.2015. год.
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Садржај позива за подношење понуда:
1. Позив за подношење понуде са општим подацима о набавци
и предмету јавне набавке ...............................................................................стр. 3-4

3. Упутство понуђачима како да сачине понуду.............................................стр. 5

4. Образац понуде...............................................................................................стр. 7-8

Укупан број страна позива за подношење понуда: 8

2

Јавна набавка бр. 2.2.14/2015

Геодетско техничке услуге

3

На основу члана 39. став 6. и 60. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“ бр.
124/2012),наручилац ОСНОВНИ СУД У НИШУ, објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
за поступак јавне набавке мале вредности добара, путем наруџбенице
–Геодетско техничке услуге на изради елабората посебних делова зграда за објекат Зграда бановинских станова на кп. бр. 2069/3 КО. Ниш- Ћ. Кула.
(за потребе Основног суда у Нишу)
ред. бр. 2.2.14/2015

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:
Назив наручиоца: ОСНОВНИ СУД У НИШУ
Седиште наручиоца: ул. Вожда Карађорђа 23, Ниш
Одговорна особа: Председник суда: Горан Спасић
Контакт особа: Десимир Ранђеловић.
бр. тел. 018 / 504-004
е-маил: desimir.randjelovic@ni.os.sud.rs
Жиро рачун: 840-1002621-41
Матични број: 17773216
Порески број: 106399359
Интернет адреса: www.ni.os.sud.rs
2. ВРСТА ПОСТУПКА:
Јавна набавка мале вредности – путем наруџбенице
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: услуга

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Геодетско техничке услуге на изради елабората посебних
делова зграда за објекат - Зграда бановинских станова на кп. бр. 2069/3 КО. Ниш- Ћ. Кула
2. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 71250000 – архитектонске,
техничке и геодетске услуге
3. ПАРТИЈЕ: јавна набавка није обликована по партијама
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III ПРЕУЗИМАЊЕ – ДОСТАВЉАЊЕ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Позив за подношење понуда се може преузети са Портала Управе за јавне набавке:
www.portal.ujn.gov.rs или са интернет странице наручиоца: www.ni.os.sud.rs
IV ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуда се припрема и подноси у складу са овим позивом за подношење понуда о предметној
јавној набавци.
Понуда се сматра благовременом ако је поднета до дана 10.03.2015. године до 12:00 часова,
непосредно наручиоцу или путем поште, у затвореној коверти, са назнаком: „НЕ ОТВАРАЈ –
ПОНУДА ЗА ЈН МВ, Су IV 22 - 10 / 15 Геодетско техничке услуге на изради елабората
посебних делова зграда за објекат - Зграда бановинских станова на кп. бр. 2069/3 КО.
Ниш- Ћ. Кула. Понуде које не пристигну наручиоцу до 10.03.2015. године до 12:00 часова
(лично или поштом) сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде ће неотворене, са назнаком да су неблаговремене, бити враћене лицу
које их је доставило.
V ОТVАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 10.03.2015. године у 12:30 часова, у седишту
наручиоца у Нишу, Вожда Карађорђа бр. 23 у просторији бр. 104.
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда Комисији наручиоца
подносе пуномоћје понуђача за учешће у поступку отварања понуда.
Председник комисије

__________________________________
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ:
1. Језик понуде: понуда мора бити састављена на српском језику;
2. Начин на који понуда мора бити састављена у погледу начина попуњавања образаца и
података који су саставни део конкурсне документације:


,,образац понуде“ мора бити читко попуњен, оверен и потписан од стране
овлашћеног лица понуђача.

3. Понуђач може извршити измену, допуну и опозив понуде искључиво у писменој
форми, изричито и јасно наводећи који део понуде се мења, допуњује или опозива, са
потписом и печатом одговорног лица понуђача. Измена, допуна или опозив понуде
мора бити достављена наручиоцу непосредно или путем поште у року одређеном за
подношење понуде
.
4. Рок извршења услуге : је 7 дана од дана издавања наруџбенице
5. Плаћање: у законском року по пријему фактуре. Плаћање се врши уплатом на рачун
понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
6. Цена у понуди мора бити изражена у динарима, без ПДВ-а
.
7. Заинтересовано лице/понуђач може у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније два дана пре
истека рока за подношење понуде. Захтев за додатне информације или појашњење
доставља се наручиоцу путем поште, електронске поште или путем фаx-а, са назнаком
,,Захтев за додатне информације“ или ,,Захтев за појашњење“ и са назнаком предмета
јавне набавке. Комуникација се врши на начин одређен чланом 20. ЗЈН („Сл. гласник
РС“ бр. 124/2012).
8.

Наручилац може да захтева од понуђача додатна појашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда. Наручилац додатна појашњења може
захтевати у току поступка стручне оцене понуда. Захтев за додатно појашњење
доставља се понуђачу путем поште, електронске поште или путем фаx-а, са назнаком:
„Захтев за додатно појашњење“ и са назнаком предмета јавне набавке. Комуникација се
врши на начин одређен чланом 20. ЗЈН („Сл. гл. РС“ бр. 124/2012).

9.

За доделу уговора – наруџбенице, примењиваће се критеријум најниже понуђене
цене.

10. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира
на начин достављања. После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави
поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да таксу у износу од 40.000
дин, уплати на рачун буџета Републике Србије бр. 840-742221843-57, модел бр. 97,
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позив на број 50-016, сврха – Републичка административна такса (РАТ), корисник –
буџет Републике Србије. Поднесци понуђача који нису поднети у правној форми
Захтева за заштиту права, на начин, у броју примерака и са обавезном садржином како
је прописано Законом о јавним набавкама (као што су разне примедбе, приговори и сл.)
не обавезују наручиоца да их разматра и по њима поступа.
11. Уговор - наруџбеница о јавној набавци ће бити закључена у року од 8 (осам) дана од
истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Став 6. ЗЈН.
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Геодетско техничке услуге

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ :
Архитектонске, техничке и геодетске услуге - (71250000)
Подаци о понуђачу:
Назив понуђача :
Адреса понуђача:
Матични број понуђача
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Број понуде:

На основу позива Основног суда у Нишу достављамо понуду за Геодетско техничке услуге
на изради елабората посебних делова зграда за објекат - Зграда бановинских станова на
кп. бр. 2069/3 КО. Ниш- Ћ. Кула , који је у општем речнику за ЈН дат под називом: –
архитектонске, техничке и геодетске услуге (71250000)
ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А)

САМОСТАЛНО

Б)

СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В)

КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Р.бр

Опис услуге

1

Снимање и израда Елабората посебних
делова по етажи

Цена
по м2
без
ПДВ
(дин.)

Количин
а
(м2 )

Укупно
без
ПДВ
(дин.)

ПДВ
(дин.)

Укупно са
ПДВ
(дин.)

900

Словима укупно без ПДВ
Словима укупна са ПДВ:

Напомена 1: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача
Напомена 2: Понуда се доставља на оригиналном обрасцу понуде који је печатиран од стране
наручиоца, а који је саставни део конкурсне документације . Понуђач јасно и недвосмислено
уноси све тражене податке у образац за понуду. Уколико дође до исправке у подацима, исте
оверити и потписати од стране овлашћеног лица. Збирни подаци који се налазе у обрасцу
понуде са којима се врши бодовање, морају бити у сагласности са подацима из предмера.
Уколико збирна цена не проистиче из појединачних, наручилац ће појединачне цене узети као
тачне
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Услови понуде:
Р. Бр.
1.

Услови набавке
Начин плаћања

2.

Рок извршења услуге

Подаци из понуде
Плаћање се обавља након извршене услуге у законском року по
пријему фактуре
7 дана од дана пријема наруџбенице

3.

Важност понуде

Понуда важи 30 дана рачунато од дана јавног отварања понуда

Датум:.................2015. године

М. П.

Потпис одговорног лица:
___________________________
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