ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
,,РАДЕ КОНЧАР“
Дел.број: 04-103/4
Датум: 15. 5. 2018.год.
Број набавке: 1/2018
На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама
(,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон,
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
,,РАДЕ КОНЧАР“
Београд, Браће Грим 32
Делатност: средње стручно образовање
ПИБ: 101727430, матични број: 07004494
Објављује
ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
(ЈНМВ-1/2018)
1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Електротехничка школа ,,Раде
Кончар“ из Београда, Браће Грим 32, 11000 Београд, www.koncar.edu.rs.
2.

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавкемале вредности добара набавка преносивих рачунара, која се спроводи у поступку ЈНМВ у складу са Законом о
јавним набавкама (Сл. гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којим
се уређују јавне набавке, ради закључења уговора о јавним набавкама.

3.

Врста предмета јавне набавке: набавка преносивих рачунара -лаптоп. Назив и ознака из
општег речника: 30213100-6 – набавка преносивих рачунара.

4.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена без пореза на додату вредност
(ПДВ-а). У случају да две или више понуда буду имали исту цену, Наручилац ће изабрати
понуду оног Понуђача који понуди краћи рок испоруке. Цена мора бити исказана у
динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим свим трошковима које Понуђач има у
реализацији предмета јавне набавке.

5.

Опис предмета јавне набавке: предмет јавне набавке je набавка преносивих рачунаралаптоп према спецификацији из конкурсне документације.

6.

Начин преузимања Конкурсне документације: Конкурсна документација може се
преузети електронски са Портала управе за јавне набавке и на интернет странице
наручиоца http:// www.koncar.edu.rs. /

7.

Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуде се припремају и подносе
у складу са Конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште, на адреду Електротехничка школа
,,Раде Кончар“, Браће Грим 32, 11000 Београд, са назнаком: "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – добара – набавка преносивих рачунара-лаптоп,
број 1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ". На полеђини коверте навести назив и адресу
Понуђача, лице за контакт, телефон и мејл адресу.

Понуде се достављају у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања
са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара.
Понуда мора да важи минимум 45 дана од дана јавног отварања понуде.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 25. 5. 2018.
године, до 10.00 часова.
8.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у петак 25.
5. 2018. године у 11.00 часова у просторијама Секретаријата за образовање и дечју
заштиту, улица Краљице Марије 1/ХХ спрат, у Малој сали.

9.

Услови под којима представници Понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: У поступку отварања понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, али
активно учешће у отварању понуда (давање приговора, објашњења и сл.) могу учествовати
само лица са овлашћењем Понуђача која ће своја овлашћења предати Комисији пре
отварања понуда. Овлашћење мора да буде заведено код Понуђача, оверено печатом
Понуђача и потписано од стране одговорног лица Понуђача.

10. Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети одллуку о избору Понуђача не дужем од
10 дана од дана отварања понуда,

11.Лице за контакт: Милорад
sekretar.koncar@gmail.com

Божиновић,

секретар

школе,

мејл

адреса:

