На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл.
гласник РС”, бр. 124/2012, 68/2015)
Висока туристичка школа струковних студија Београд,
http://www.visokaturisticka.edu.rs

објављује
ПОЗИВ
за подношење понуде
Предмет јавне набавке мале вредности број 1/2017, су услуге-штампарске и
издавачке (припрема, ликовно-графичко решење и дизајн), број ЈНМВ 1/2017,
која се спроводи у отвореном поступку, услуге, штампарске и издавачке
79810000.
Процену вредности јавне набавке без пореза на промет је 1.500.000,оо
(милионпетстодинара) динара, а са порезом на промет 1.800.000,оо динара.
Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове
предвиђене чл. 75. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом
наручиоца, уколико доставе докази о испуњености услова, и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
5) понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона);
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, из чл. 76. Закона и то:
1. да располаже довољним кадровским капацитетима (најмање 15 запослених),
као и да има најмање једног запосленог дизајнера на неодређено или одређено време;
2. да има позитиван годишњи биланс стања и биланс успеха у последњих 3
година;
3. да нема мањи годишњи приход од 25 милиона динара;
4. да је последње три године пружао услуге припреме, дизајна, коректуре,
графичког уређења и штампе;
5. да поред стандардне офсетне опреме за штампу поседује и опрему за
дигиталну штампу;

6. да поседује офсет машину за штампу Б2 формата;
7. да поседује ЦТП машину за израду офсет плоче Б2 формата;
8. да поседује машину за топли повез – биндер;
9. да поседује сертификате ИСО 9001, ИСО 14001 и OXSAS 18001.

Конкурсном документацијом ближе су одређени додатни услови за учешће у
поступку, као и начин доказивања испуњености услова.
Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа
понуђена цена.
Елементи критеријума за доделу уговора када постоје понуде са истом
понуђеном ценом је најкраћи рок пружања услуга.
Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну
документацију на сајту УЈН и интернет страници наручиоца.
Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити и у
просторијама наручиоца Висока туристичка школа струковних студија у
Београду, Н. Београд, Бул. Зорана Ђинђића 152-а сваког радног дана од 10
часова до 12 часова.
Рок за подношење понуда је истакнут на позиву за подношење понуда
13.03.2017. године до 11 часова, и конкурсној документацији на сајту УЈН и
интернет страници наручиоца, у време и на начин предвиђен конкурсном
документацијом.
Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања
биће враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета
неблаговремено.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуде ће се отварати јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда,
последњег дана наведеног рока.
Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца Висока
туристичка школа струковних студија у Београду, Н. Београд, Бул. Зорана
Ђинђића 152-а 13.03.2017.годинеу 12 часова.
Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда.
Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати
Комисији за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у
поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и
потписом овлашћеног лица и личну карту на увид.
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у законском року.
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком
моменту пре закључења уговора.
Додатне информације се могу добити на адреси школе Висока туристичка
школа струковних студија у Београду, Н. Београд, Бул. Зорана Ђинђића 152-а.
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