На основу члана 39. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, број 124/2012, 14/15 и 68/15), АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ, Булевар
Михаила Пупина бр. 2, 11070 Нови Београд, објављује.
ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1. Подаци о наручиоцу:
Акредитационо тело Србије, Булевар Михаила Пупина бр. 2, 11070 Нови Београд,
позива понуђаче да поднесу писане понуде, у складу са условима утврђеним овим
позивом и конкурсном документацијом.
Интернет адреса: www.ats.rs
2. Врста наручиоца: Јавна установа
3. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности
4. Врста предмета: добра
5. Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал за 2015. годину, и то: Партија
I – Остали канцеларијски материјал; Партија II- Тонери за Hp, CANON, SAMSUNG
штампаче, Партија III- Тонери за Oki, Konica Minolta штампаче, редни број 5/2015.
6. Назив и ознака из општег речника набавке:
Канцеларијски материјал – 30192000-1
7. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
8. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је
конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке –
www.portal.ujn.gov.rs и сa сајта наручиоца – www.ats.rs.
9. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне и додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са члановима 75. и 76. Закона
о јавним набавкама. Испуњеност обавезних и додатних услова доказује се на начин
предвиђен чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, односно изјавом датом
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу која је саставни део
конкурсне документације.
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са овим позивом, конкурсном
документацијом и спецификацијом која чини њен саставни део.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце из
конкурсне документације и оверава печатом и потписом овлашћеног лица
понуђача.
Понуђач подноси понуду лично или препорученом пошиљком на адресу
наручиоца: Акредитационо тело Србије, Булевар Михаила Пупина бр. 2, 11070
Нови Београд, источно крило, мост, први спрат, канцеларија број 1 - писарница, са
назнаком: ,,Понуда бр.________ за јавну набавку редни број 5/2015, добара:
Канцеларијски материјал за 2015.годину, ______________ (број партије и назив
партије) - НЕ ОТВАРАТИ”, а на полеђини коверте видљиво назначити назив,
адресу и телефон понуђача, као и име особе за контакт.
Понуђачи су у обавези да своје понуде доставе у року од 10 (десет) дана од дана
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и Интернет
страници Акредитационог тела Србије и то најкасније до 12,00 часова последњег
дана истека рока, уколико последњи дан истека рока за достављање понуда, падне
у нерадни дан или у суботу, понуде се могу доставити следећи радни дан до 12,00
часова, односно до 26.10.2015. год. до 12,00 часова.
Благовременом понудом се сматра понуда приспела на адресу наручиоца
најкасније до 26. октобар 2015. године, до 12,00 часова.
Неблаговременом ће се сматрати понуда која је поднета по истеку рока за
подношење понуда, коју ће наручилац вратити неотворену понуђачу, са назнаком
да је поднета неблаговремено.
10. Место, време и начин отварања понуда:
Поступак јавног отварања понуда спровешће се дана 26. октобар 2015. године у
12,30 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама наручиоца на
адреси Булевар Михаила Пупина бр. 2, 11070 Нови Београд.
11. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
Представници понуђача, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, поднесу
оверено и потписано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које мора
гласити на особу која присуствује отварању понуда.
12. Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда и
биће објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Акредитационог тела Србије у року од три дана од дана доношења.
13. Лице за контакт:
Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити на факс:011/313 0374,
особа за контакт: Биљана Вукашиновић, biljana.vukasinovic@ats.rs
Комисија за јавну набавку р.бр. 05/2015

