
 
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

као наручилац 

објављује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У МЕЂУНАРОДНОМ ОТВОРЕНОМ 

ПОСTУПКУ ЗА НАБАВКУ  

намештаја и кухињске опреме за опремање студентских и ученичких домова у оквиру  

Пројекта „Образовање за социјалну инклузију“ – ЦЕБ Ф/П 1746 (2011) 

 бр.  RS-MF-F/P 1746 (2011)-G-ICB-02/2017/MoESTD 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Зајмопримац) финансира набавку 

добара из средстава зајма Банкe за развој Савета Европе (ЦЕБ) - Ф/П 1746 (2011), закључен 16.02.2012. 

године, за реализацију Пројекта: «Образовање за социјалну инклузију» из когa ће се финансирати набавка 

дoбара по основу овог Уговора.  

Циљ пројекта је набавка намештаја и опреме за опремање студентских и ученичких домова у Ужицу, Палићу, 

Чачку, Трстенику, Крагујевцу и Свилајнцу, у оквиру Пројекта "Образовање за социјалну инклузију".  

Набавка је обликована по партијама: 

 ПАРТИЈА 1 - Набавка намештаја 

 ПАРТИЈА 2 – Набавка кухињске опреме  

Набавка добара обухвата испоруку, монтажу, тестирање и пуштања у рад опреме по техничкој спецификацији, 

укључујући све неопходне мање грађевинске радове, у циљу комплетирања монтаже, тестирања и пуштања у 

рад испоручене опреме. 

Јавна набавке се спроводи у међународном отвореном поступку у складу са Водичем за набавке Банке за 

развој Савета Европе (ЦЕБ), верзија: септембар 2011. године, како је наведено у Споразуму о зајму Ф/П 1746 

(2011). 

Јавна набавка отворена је за понуђаче из свих земаља у складу са горе поменутим Водичем за набавке Банке 

за развој Савета Европе (ЦЕБ). 

Предвиђено време спровођена овог уговора је од другог тромесечја 2018. године. 

Критеријум за евалуацију понуда је „Најнижа оцењена цена понуде“. Понуде се потом рангирају од најниже 

до највише цене. Најнижа оцењена и техники исправна понуда је најповољнија понуда. Ова одредба се 

примењује на све партије. 

Заинтересовани понуђачи могу захтевати додатне информације најкасније до 21. фебруара 2018, сваког радног 

дана од 10:00 до 12:00 по средњоевропском времену на следећој адреси: 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Немањина 22-26, VI спрат, канцеларија број 15 

11000 Београд, Република Србија 

Електронска адреса: ceb@mpn.gov.rs 

Конкурсна документација може се набавити приликом подношења пријаве на горе наведену адресу, наводећи 

назив пројекта и број јавне набавке.  

mailto:ceb@mpn.gov.rs


На захтев, конкурсна документација може бити послата курирском службом ако је транспорт претходно 

обезбеђен од стране понуђача у његовој земљи. Зајмопримац не сноси одговорност за испоруку у том случају. 

Тендерска гаранција је обавезна у облику безусловне банкарске гаранције издате од стране банке. Изјава о 

тендерској гаранцији се не захтева. Износ и валута тендерске гаранције је 2% од вредности поднете понуде по 

Партији (ЕУР).Тендерска гаранција се обавезно подноси посебно за сваку Партију. 

Tеренскe посетe су обавезнe. Само овлашћени представници понућача који су затражили конкурсну 

документацију могу присуствовати теренским посетама. Сертификат о присуствовању ће бити издат након 

теренских посета. 

 

Понуђачи морају да се региструју за теренску посету најкасније до 26. јануара 2018. године до 12:00 часова по 

средњоевропском времену путем мејла: ceb@mpn.gov.rs. Теренске посете ће се одвијати по следећем 

распореду: 

 

За Партију број 1. – Чачак, Крагујевац, Палић, Свилајнац, Трстеник и Ужице у периоду од 5. фебруара 2018. 

године, до 12. фебруара 2018. године од 9:00 -14:00 часова по средњоевропском времену.  

За Партију број 2.  - Чачак, Палић, Трстеник и Ужице у периоду од 5. фебруара 2018. године, до 12. фебруара 

2018. године од 9:00 -14:00 часова по средњеевропском времену. 

Понуђачи ће доставити своје понуде у одвојеним ковертама за сваку партију. Све понуде морају бити 

испоручене у затвореним ковертама са следећим додатним идентификационим ознакама:  

1. Број: RS-MF-F/P 1746 (2011)-G-ICB-02/2017/MoESTD и назив: „Procurement of furniture 

and kitchen equipment for the equipping of dormitories“ 

2. Назив и број партије за који је поднета понуда. 

 
Најкасније до 13. марта 2018. до 12:00 часова, по средњоевропском времену на следећу адресу:  

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Адреса: Немањина 22-26 

Спрат/ број собе: VI спрат, канцеларија број 15 

Град:  Београд 

Поштански број:  11000 

Држава: Република Србија 
 

Отварање понуда ће бити 13. марта 2018. у 15:00 часова по средњоевропском времену у присуству 

овлашћених представника понуђача, на адреси:  
 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Адреса:   Немањина 22-26 

Спрат/ број собе: VI спрат, канцеларија број 15 

Град:  Београд 

Држава: Република Србија 
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