I ПОЗИВ ПОНУЂАЧИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
На основу члана 55. став. 1. тачка 2, члана. 57. и члана. 60 став. 1. тачка 2. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012),
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Ниш, ул. Косовке девојке бр. 6
објављује
ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку јавне набавке добара мале вредности
ЈНД-M 1.1.8/15 за 2015. годину –Административни материјал,
обликована по партијама
а за потребе Дома ученика средњих школа из Ниша
1. Назив, адреса, интернет страница Наручиоца: Дом ученика средњих школа, ул. Косовке
девојке бр. 6, 18000 Ниш, www.domucenikasrednjihskolanis.rs.
2. Врста Наручиоца: Установа.
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности-отворени поступак.
4. Врста предмета јавне набавке: Добра: 30000000 – Канцеларијске и рачунарске машине,
опрема и залихе осим намештаја и пакета програмских; 30190000 – Разна канцеларијска
опрема и потрепштине.
5. Број партија: Набавка је обликована по партијама – 3 партије.
6. Критеријум и елементи критеријума за доделу Уговора: Критеријум је најнижа
понуђена цена.
7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна: Конкурсна документација може да се преузме на Порталу
управе за јавне набавке, као и на интернет страници Наручиоца
www.domucenikasrednjihskolanis.rs.
8. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуде се припремају и
подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.
Понуде се подносе у једном оригиналном примерку на адресу Дом ученика средњих
школа Ниш, ул. Косовке девојке бр. 6, 18000 Ниш. Понуђач подноси понуду у року од
12 дана од дана објављивања позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки и
то непосредно, или путем поште на адресу: Дом ученика средњих школа Ниш, ул.
Косовке девојке бр. 6, 18000 Ниш. Све понуде и сва пратећа документација се
достављају у запечаћеној коверти на којој ће стајати:

-

-

горе наведена адреса,
„Понуда за ЈНД-M 1.1.8/15 за 2015. годину – Набавка добара Административни
материјал (са назнаком партије): Партија 1. Канцеларијски материјал (основни);
Партија 2. Канцеларијски материјал (тонери-допуне); Партија 3. Канцеларијски
материјал (школски и сликарски материјал); или (ако понуђач подноси за више
партија навести бројеве партија) - НЕ ОТВАРАТИ“,
На полеђини назив понуђача, адреса и контакт телефон/факс/електронска
пошта.
Рок за подношење понуда је 17.04.2015. до 10:00 часова.
9. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се
17.04. 2015. године, у управној згради дома ученика средњих школа у Нишу
у улици Косовке девојке бр. 6, са почетком у 10:15 часова.
10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована
лица, а активно право учешћа имају само овлашћени представници понуђача,
који ће своја овлашћења предати Комисији пре отварања понуда. Овлашћење
мора да садржи датум, број, потпис овлашћеног лица, као и да буде оверено.
11. Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети одлуку о додели уговора, на
предлог комисије за реализацију јавне набавке, у року од 3 дана од дана
извршеног прегледа и стручне оцене понуда.
12. Лице за контакт: Сања Јовановић секретар Дома и Весна Љубенковић
технички секретар: e-mail domucenikanis@gmail.com, факс 018/4575-833

