УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
01-број: 416/4
04. март 2020. године
Београд

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/2012, 14/15 и
68/15), Правни факултет Универзитета у Београду објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA
За јавну набавку услуге изнајмљивања спортских сала
за тренинг студентских екипа и рекреацију запослених Правног факултета у Београду
Јавна набавка мале вредности
Редни број 7/2020
Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Универзитет у Београду - Правни факултет,
Београд, Булевар краља Александра 67, www.ius.bg.ac.rs;
Врста наручиоца: Установа у области високог образовања;
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности, редни број 7/2020;
Oпис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке
је набавка услуге – изнајмљивање спортских сала.
Назив и ознака из Општег речника набавке: 70200000-услуге давања сопствене имовине у најам
или закуп.
Набавка је обликована у две партије, и то:
Партија 1. - Изнајмљивање сале за одбојку, рукомет, кошарку и мали футбал-ОРН: ПА02-закуп;
Партија 2. - Изнајмљивање сале за футсал, величине 40 ˟20 метара, са подлогом паркет ОРН:ПА02-закуп.
Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора: Избор најповољније понуде ће се
извршити применом критеријума „Економски најповољнија понуда“.
Критеријум "Економски најповољнија понуда" подразумева рангирање понуда на основу
следећих елемената критеријума:
ПАРТИЈА 1
а) Понуђена цена: 60 пондера
б) Мултифункционалност сале: 10 пондера
в) Универзални квалитет подлоге: 10 пондера
г) Близина хале Правном факултету: 10 пондера
д) Свлачионице са тушевима, сталном топлом водом и феновима: 5 пондера
ђ) Доступност термина: 5 пондера

ПАРТИЈА 2
а) Понуђена цена: 60 пондера
б) Терен величине 40 ˟20 метара, са подлогом Паркет: 20 пондера
в) Близина хале Правном факултету: 10 пондера
г) Свлачионице са тушевима, сталном топлом водом и феновима: 5 пондера
д) Доступност термина: 5 пондера
Начин подношења понуде и рок
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Универзитет у Београду - Правни факултет, 11000 Београд,
Булевар краља Александра 67, са назнаком: "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ –
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ СПОРТСКИХ САЛА, ЈН БР. 7/2020, ПАРТИЈА БРОЈ ______- НЕ
ОТВАРАТИ”.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије. Понуда мора да обухвати
најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на
одређену партију. Конкурсна документација по овој јавној набавци доступна је на Порталу
јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www.ius.bg.ac.rs
У случају да понуђач поднесе понуду за две партије, она мора бити поднета тако да се може
оцењивати за сваку партију посебно.
Понуђачи који подносе понуду лично, подносе је у Архиви Факултета, Општа служба, на првом
спрату зграде Наручиоца, на горе наведеној адреси.
Уколико понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да иста буде примљена од
стране Наручиоца до назначеног датума и часа.
Рок за подношење понуда истиче 16. марта 2020. године, у 12,00 часова.
Неблаговременом ће се сматрати понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда.
Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, вратити понуђачу неотворену понуду, са
назнаком да су поднете неблаговремено.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда одржаће се истог дана по
истеку рока за подношење понуда, 16. марта 2020. године, са почетком у 12,30 часова, на
Правном факултету у Београду, Булевар краља Александра 67, Београд, спрат I, Сала за седнице.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Представници понуђача који ће бити присутни, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда,
комисији Наручиоца поднесу уредно пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда у име
понуђача, а у противном, наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку
(потписивање записника, истицање приговора на отварање понуда и друго).
Рок за доношење одлуке о додели уговора: десет дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Биљана Живановић Ступар, e–mail: bilja@ius.bg.ac.rs

