РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
као Наручилац

објављује
ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У МЕЂУНАРОДНОМ ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЗА НАБАВКУ
Набавка намештаја и опреме за прву групу школских објеката у оквиру
„Програма модернизације школа“
бр. ОП/Д/05/15
Финансијски уговор између Републике Србије и Европске инвестиционе банке број FI
n° 25.610, којим је одобрен зајам у износу од ЕУР 50 милиона у циљу модернизације
образовања у Србији, објављен у „Службеном гласнику - Међународни уговори“ број 810 и 12-15.
Промотер пројекта је Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
Јавна набавке се спроводи у међународном отвореном поступку у складу са Водичем за
набавке Европске инвестиционе банке.
Предмет набавке је набавка намештаја и опреме за прву групу школских објеката у
оквиру „Програма модернизације школа“:
Набавка је обликована по партијама:
ПАРТИЈА 1 - набавка, испорука и монтажа школског и канцеларијског намештаја;
ПАРТИЈА 2 - набавка, испорука и монтажа опреме за фискултурне сале;
ПАРТИЈА 3 - набавка, испорука и монтажа кухињског намештаја и опреме;
ПАРТИЈА 4 - набавка, испорука, уградња и тестирање аудио, видео и рачунарске
опреме;
ПАРТИЈА 5 - набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад опреме за стоматолошку
ординацију;
ПАРТИЈА 6 - набавка и испорука научних средстава и учила.
Набавка обухвата испоруку, монтажу, тестирања и пуштања у рад опреме по техничкој
спецификацији, укључујући све неопходне мање грађевинске радове, у циљу
комплетирања монтаже, тестирања и пуштања у рад опреме испоручене опреме.
Понуђач може поднети понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати
најмање једну целокупну партију.
Свака партија ће формирати посебни уговор.
Понуда са варијантама није дозвољена, као ни понуда са попустом на цену.
Конкурсна документација је доступна на српском и енглеском језику. У случају разлике
у садржини, меродавна је верзија на српском језику. Понуде се достављају на српском и
енглеском језику. Понуђачи који имају седиште ван земље Наручиоца, могу да доставе
понуде само на енглеском језику.

Конкурсна документација, у електронској форми може се преузети на доле наведеној
адреси.
На захтев понуђача, конкурсна документација ће одмах бити послата електронским
путем тј. путем е-маила.
Све понуде морају бити праћене тендерском гаранцијом (гаранција за озбиљност
понуде) банке за сваку од партија у износу од 2% вредности понуде која је неопозива,
без приговора, безусловна, и плативе на први позив и која мора да буде важећа најмање
30 дана дуже од рока важења понуда.
Право да учествују у међународном отвореном поступку набавке имају сва
заинтересована лица која задовољавају обавезне услове за учествовање у тендерској
процедури наведене у конкурсној документацији.
Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност
услова одређени су Конкурсном документацијом.
Период важности понуде је најмање 90 дана од дана отварања понуда.
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Понуђач је дужан да понуде достави у две одвојене запечаћене коверте „ОРИГИНАЛ“ и
„КОПИЈА“ понуде.
Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана од 08.00 до 15.00
часова.
Адреса за подношење и отварање понуда као и за увид у тендерску документацију:
„ЈУП Истраживање и развој“ доо Београд
Вељка Дугошевића 54, Београд
Република Србија
Рок за подношење понуда је 17. фебруар 2016. године најкасније до 12 часова по
локалном времену.
Понуда које стигну после рока за подношење понуда сматраће се неблаговременом.
Неблаговремена понуда се неће отварати и биће враћена понуђачу са назнаком да је
понуда поднета неблаговремено.
Јавно отварање понуда одржаће се 17. фебруара 2016. године, у 13 часова, у
просторијама „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд, Вељка Дугошевића 54,
Београд, Република Србија.
Додатне информације о набавци могу се добити сваког радног дана у времену од 08.00
до 15.00 часова на e-mail: modernizacijaskola@piu.rs са назнаком за набавку бр.
ОП/Д/05/15 - Набавка намештаја и опреме за прву групу школских објеката у оквиру
„Програма модернизације школа“.

