ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Саобраћајна школа ''Пинки'' Нови Сад

Адреса наручиоца:

Шумадијска 12а, 21000 Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

www.sspinki.edu.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА, а према
спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Назив и ознака из општег
речника: 30213000 – персонални рачунари, шифра: 30213100 - преносиви рачунари

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
На порталу Јавних набавки и на интернету сајту школе: www.sspinki.edu.rs

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца:
Саобраћајна школа “Пинки”, Шумадијска 12А,Нови Сад, са обавезном назнаком на лицу коверте:"Не отварати-понуда
за ЈН МВ 6/2014 – добара РАЧУНАРСКА ОПРЕМА“ поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте
обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, имејл адресу, као и име особе за контакт.
Рок за достављање понуда: Рок за достављање понуда је 08.12.2014.године до 12,00 часова.
Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 08.12.2014.године до 12,00
часова.
Последице пропуштања рока : Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда
сматраће се неблаговременом.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се 08.12.2014.године у 13:00 часова, у просторијама
Саобраћајна школа “Пинки”, Шумадијска 12А,Нови Сад. Јавном отварању понуда могу
присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство представника
понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну набавку.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Представници понуђача, да би активно учествовали у поступку отварања понуда, пре
почетка отварања понуда морају имати овлашћење за присуствовање отварању понуда
искључиво у оригиналу.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:
Остале информације:

Најкасније 10 дана од дана отварања понуде.

Светлана Новак, 021/527-155
имејл: sspinki@eunet.rs

