
1 
 

 
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

као Наручилац 

објављује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ  

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У МЕЂУНАРОДНОМ ОТВОРЕНОМ ПОСTУПКУ ЗА 

НАБАВКУ  

намештаја, кухињске опреме и опреме за вешерај за опремање студентских и 

ученичких домова у оквиру  Пројекта „Образовање за социјалну инклузију“ – ЦЕБ 

Ф/П 1746 (2011)  

Број: RS-CEB-F/P 1746 (2011)-G-ICB-01/2021/METD 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја као Наручилац 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 којег ће се финансирати набавка дoбара по 

основу овог уговора.  

Предмет овог уговора је набавка намештаја, кухињске опреме и опреме за вешерај за опремање 

студентских и ученичких домова у Палићу, Београду и Пожаревцу, у оквиру Пројекта "Образовање за 

социјалну инклузију".  

Набавка је обликована у 3 (три) партије: 

 

Партија 1 - Набавка намештаја 

Партија 2 - Набавка кухињске опреме 

Партија 3 - Набавка опреме за вешерај 

 

Процењена вредност набавке добара: 

 

Партија 1 – 657.031 ЕУР без ПДВ-а 

Партија 2 – 223.179 ЕУР без ПДВ-а 

Партија 3 –   20.023 ЕУР без ПДВ-а 

 

Набавка добара обухвата испоруку, монтажу, тестирање, обуку и пуштање у рад опреме по 

Техничкој спецификацији, укључујући све неопходне мање грађевинске радове,  у циљу комплетирања 

монтаже, тестирања и пуштања у рад испоручене опреме. 

Јавна набавка 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 Оквирном 

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 друго тромесечје 2022. године. 

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

од најниже до највише цене. Ова одредба се примењује на све партије. 
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Заинтересовани понуђачи могу захтевати додатне информације најкасније до 10. марта 2022. 

године, сваког радног дана од 10:00 до 12:00 часова по локалном времену  електронски на адресу:   

ceb@mpn.gov.rs 

Комплетна тендерска документација се може добити електронским путем преко сајта „We Transfer“ 

сваког радног дана од 9:00 до 15:00 часова по локалном времену, након подношења захтева електронски на 

адресу: ceb@mpn.gov.rs 

           Тендерска гаранција је обавезна у облику безусловне, неопозиве и плативе на први позив банкарске 

гаранције. Износ и валута тендерске гаранције износи 2% од вредности поднете понуде по партији (ЕУР). 

Тендерска гаранција се подноси одвојено за сваку Партију.  

Понуђачи морају да доставе своје понуде у посебним ковертама за сваку Партију. Понуде за све 

Партије морају бити достављене у једној затвореној коверти са следећим додатним идентификационим 

ознакама: 

 

1. Број набавке: RS-CEB-F/P 1746 (2011)-W-ICB-01/2021/METD и назив: “Procurement of 

furniture, kitchen equipment and laundry equipment for the equipping of student and university 

dormitories“ и 

2. Назив и број партије (партија) за коју је поднета понуда. 

 

Понуде се морају поднети најкасније до 30. марта 2022. године до 11:00 часова по локалном 

времену, на следећу адресу:  

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Захумска 14 

IVа спрат, канцеларија бр. 412 

11000  Београд 

  

Отварање понуда одржаће се 30. марта 2022. године у 12:00 часова по локалном времену у 

присуству овлашћених представника понуђача, на следећој адреси:   

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Захумска 14 

IVа спрат, канцеларија бр. 412 

11000  Београд 

 

Отварање понуда је јавно и отварању могу да присуствују сва заинтересована лица. Само 

овлашћени представници понуђача могу бити активно укључени у поступак отварања понуда.  
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