На основу члана 55. ст.1. и члана 60.ст.1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124
/2012,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности – услуге:
УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ЧАИР“ НИШ
ул. 9. бригаде бр. 10, 18000 Ниш

упућује
П О З И В
за подношење понуда
2.1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Установа Спортски центар „Чаир“- ПИБ: 101531882,мат.бр. 07204078, број
текућег рачуна 840-554668-62.
Адреса наручиоца: Ниш, ул. 9. бригаде бр. 10;
Врста наручиоца: индиректни буџетски корисник
Интернет страница наручиоца: www.sccair.rs
2.2. Врста поступка и назив: јавна набавка мале вредности – услуге - бр.1.2.1/2016.
Чишћење и одржавање хигијене.
Предмет, опис и циљ јавне набавке: набавка услуге. Пружање услуга чишћења и одржавање
хигијене , у објектима установе .Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Уговора о
јавној набавци на годошњем нивоу.
Ознака из општег речника : 90910000 - Услуге чишћења.
2.3. Начин преузимања конкурсне документације:
 Портал јавних набавки
 интернет адреса наручиоца за доступност конурсне документације www.sccair.rs .
 достављање конкурсне документације путем електронске поште од стране наручиоца
 непосредно преузимање на адреси наручиоца: ул. 9. бригаде бр. 10, Ниш, Установа С.Ц.
„Чаир“, канцеларија секретара - бр. 11. сваког радног дана од 08:00 до 14:00 часова.
Конкурсну документацију за предметну јавну набавку може преузети лице које поседује
овлашћење заинтересованог понуђача, у просторијама Установе С.Ц. „Чаир“ Ниш, у улици 9.
бригаде бр. 10, до дана одређеног за подношење понуда, односно до 29 .03.2016. године, или
иста може бити достављена електронском поштом, у року од 2 дана од дана пријема писаног
захтева (факсом на број 018/511-983, или електронском поштом на адресу :
javnenabavkesccairnis@gmail.com).
Конкурсна документација као и евентуално учињене измене/или допуне, као и додатна
појашњења конкурсне документације се могу преузети у електронском облику са Портала
јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и сајта Установе СЦ ''Чаир '' Ниш www.sccair.rs .
Увид у конкурсну документацију може се остварити у времену и на месту одређеном за
преузимање конкурсне документације.
2.4. Начин, место и рок за подношење понуда
Понуђач мора испуњавати Законом одређене услове за учествовање у поступку, а понуду у
целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом и позивом. У супротном,
понуда ће бити одбијена.
Понуде морају бити у целини припремљене и достављене у складу са позивом и конкурсном
документацијом и сачињене по упутству наручиоца. Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана,
од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки.
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Заинтересовани понуђачи своје понуде достављају лично или путем поште у затвореној
коверти или кутији,затвореној на начин да се приликом отварања понуда са сигурношћу може
утврдити да се први пут отвара,на коју понуђач лепи попуњен Образац бр.1 Конкурсне
документације и уписује назив,адресу седишта,контакт особу,телефон/телефакс и e-mail
подносиоца понуде-понуђача,назив и адресу примаоца понуде: Установа С.Ц. „Чаир“ 9.
бригаде 10, Ниш, најкасније до 29.03.2016. године до 11:00 часова. У случају да је понуда
поднета од групе понуђача потребно је означити на коверти“Заједничка понуда“ уз обавезно
навођење назива и адресе седишта свих понуђача из групе понуђача.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Установе С.Ц. „Чаир“,
канцеларија секретара број 11, у улици 9. бригаде бр. 10,Ниш, до наведеног рока, укључујући и
понуде послате поштом. Неблаговременим ће се сматрати све понуде понуђача које нису
стигле на адресу наручиоца закључно са даном 29.03.2016. до 11:00 часова.
Уколико дан за достављање понуда,односно јавно отварање понуда падне у нерадни
дан, (субота, недеља,дани празника), као последњи дан за достављање понуда, сматра
се први наредни радни дан до 11:00 часова, односно јавно отварање понуда ће се
извршити првог наредног радног дана у 12:00.
Установа СЦ „Чаир“ ће по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно, Установа СЦ „Чаир“, предаће понуђачу потврду о
пријему понуде у којој ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуде које се не поднесу на претходно назначен начин комисија Наручиоца неће
разматрати,као ни понуде које пристигну у незатвореној коверти.Понуда са варијантама није
дозвољена .Комисија ће разматрати само прихватљиве понуде.
2.5. Критеријум и елементи критеријума за оцењивање понуда
Критеријум за избор најповољнијег понуђача извршиће се на основу критеријума најнижа
понуђена цена.
2.6. Отварање понуда - место, време, начин и услови
Јавно отварање понуда од старане Комисије, обавиће се у канцеларији директора Установе
СЦ ''Чаир'' Ниш, у ул. 9 бригаде бр. 10, дана 29.03.2016. године, са почетком у 12: 00 часова.
Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда дужни су да поднесу
овлашћење за учешће у поступку,односно да могу да предузимају све радње у поступку јавног
отварања понуда и исто је пожељно предати Комисији непосредно пре отварања понуда.
Уколико не понесу овлашћење у поступку учествују као обична јавност.
2.7. Рок за доношење одлуке о додели уговора
Одлуку о додели уговора / обустави поступка,наручилац ће донети у оквирном року од 10
(десет) дана од дана отварања понуда и исту ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници у року од 3(три)дана.
2.8. Интернет адреса државних органа или организације,односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама,заштити животне средине ,заштити при
запошљавању,условима рада и сл.:
 Пореска управа РС,Министарство финансија и привреде,http://www.poreskauprava.gov.rs/
 Завод за социјално осигурање,http://www.zso.gov.rs/index.htm
 Министарство рада,запошљавања и социјалне политике,http://minrzs.gov.rs
 Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, http://www.merzs.gov.rs
 Агенција за заштиту животне средине, http://www.sepa.gov.rs
Лица за контакт сваког радног дана у периоду од 08:00 до 14:00 часова су:
 Бранислав Богуновић и Драган Богојевић ,телeфакс 018/511983 ,е-маил :
javnenabavkesccairnis@gmail.com Установa за физичку културу СЦ „Чаир“.
Broj:01/545/2
У Нишу 21.03.2016.
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