Привредно друштво
,,ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД“ д.о.о.
Дечанска 6
11000 Београд
На основу члана 55, 57 и члана 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, број
124/12,14/15, 68/15)

Привредно друшво „ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД“ д.о.о.
Дечанска 6, 11000 Београд
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку јавне набавке:
ШТАМПА БРОШУРА ЗА УЧЕНИЧКЕ И СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ И КРЕДИТЕ
Број : /III

Уговор о јавној набавци је резервисан за установе, организације, удружења
или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну
рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом.
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Привредно друштво ,,Просветни преглед“
д.о.о., Дечанска 6, Београд, www.prosvetni-pregled.rs
2. Врста наручиоца: Наручилац у смислу члана 2. став 2. тачка 1. ЗЈН.
3. Редни број јавне набавке 05/2017
4. Врста предмета јавне набавке: услуга
5. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке који се спроводи ради
закључења уговора по предметној јавној набавци.
6. Предмет јавне набавке: штампа брошура за ученичке и студентске стипендије и кредите.
7. Назив и ознака из општег речника набавке: услуге штампања и испоруке; 79823000
8. Критеријум за оцењивање понуда: ,,Најнижа понуђена цена”.
9. Начин преузимања Конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети
у електронском формату на интернет страници Наручиоца: www.prosvetni-pregled.rs, као и
на Порталу Управе за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs
10. Право на учешће у поступку имају сва заинтересована домаћа и страна правна и физичка
лица која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку у складу са чланом 75, као и
додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“, број 124/12, 14/15, 68/15). У понуди понуђач доставља доказе о испуњености
обавезних услова из члана 75 као и додатних услова из члана 76,а у складу са чланом 77.
Закона о јавним набавкама, у оригиналу или фотокопији. Докази из члана 77. став 1. тачка
2. и 4. не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. Понуђачи из следећих
категорија: привредна друштва и предузетници, а који су према позитивним законским
прописима регистовани у Агенцији за привредне регистре Републике Србије, нису дужни
да доставе доказ из члана 77. став 1. тачка 1. (Извод из регистра надлежног органа), из
разлога што је овај доказ јавно доступан на интернет страници надлежног органа: Агенција
за привредне регистре (www.apr.gov.rs ).
11. Понуђачи не могу поднети понуду са варијантама.

12. Понуђачи своје понуде подносе у затвореним ковертама или кутијама (затвореним на начин
да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара), са
назнаком назива и адресе понуђача и назнаком: "ПОНУДА за набавку штампе
брошура за ученичке и студентске стипендије и кредите број јавне набавке 05/2017" и
напоменом „не отварати“ поштом или лично на адресу Привредног друштва ,,Просветни
преглед“ д.о.о., Дечанска 6, Београд. На полеђини коверте навести назив и пуну пословну
адресу понуђача.
13. Рок за подношење понуде је најкасније до дана 14.08.2017. године, до 11,30 часова,
укључујући и понуде послате поштом.
14. Отварање понуда ће се обавити јавно, дана 14.08.2017. године, са почетком у 12,00
часова, у просторијама Наручиоца – Привредно друштво ,,Просветни преглед“ д.о.о.,
Дечанска 6, Београд.
15. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку
отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у
отварању понуда.
16. Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 15 (петнаест)
дана од дана јавног отварања понуда.
17. Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се
могу благовремено добити исправни подаци о:
 Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство
финансија и привреде, Република Србија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд,
Србија, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством државног
органа Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и
контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне
смоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи,
 Заштити животне средине – назив државног органа: Агенција за заштиту
животне средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине
републике Србије, адреса: Немањина 22-26, Београд, Србија, интернет адреса:
www.merz.gov.rs) адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановића
27а; Београд, Србија, интернет адреса Агенције за заштиту животне средине:
www.sepa.gov.rs .
 Заштити при запошљавању, условима рада – Министарство рада,
запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, Србија,
интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.
18. Додатна обавештења у вези са овим позивом могу се добити у времену од 08,30–16,30
часова, на тел: 011/3235–378, контакт особа: Александар Марковић.

Привредно друштво „Просветни преглед“ д.о.о.
__________________________________________

