Наручилац:
Адреса :
Место:
Заведено под бр.
Датум:

Висока техничка школа струковних студија Звечан
Нушићева бр.6
Звечан
02-119
02.04.2015. године

На основу члана 60.став 1. тачка2. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС"
бр. 124/12) и члана 53. Закона о јавним набавкама- Одлуке о покретању поступка
јавне набавке мале вредности број 02-107 од 27.03.2015. године упућује сe:

ПОЗИВ

за подношење понуде у поступку ЈНМВ 05/2015
услуге штампања
1. Предмет јавне набавке мале вредности су услуге-штампања. Испорука
услуга – по партијама.
Партија 1. Услуге штампања( зборника,флајери,билборди).
Партија 2. Услуге штампања образаца.
Предмет ЈНМВ, ближе је одређен техничком спецификацијом, у обрасцу
понуде. Процењена вредност ЈНМВ је максимално 500.000,00 динара.
Процењена вредност за:
Партију 1. Услуге штампања(зборника,флајери,билборди) је максимално
300.000,00 динара.
Процењена вредност за:
Партију 2. Услуге штампања образаца је 200.000,00 динара .
2. Право учешћа у поступку имају сви заинтересовани понуђачи који
испуњавају услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл.
Гласник РС" бр. 124/12).
Испуњеност услова се доказује на основу члана 77. став 4. ЗЈН писменом
изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, који
образац је у конкурсној документацији.

3. Понуда мора бити у потпуности припремљена и поднета у складу са овим
Позивом и конкурсном документацијом која је у прилогу Позива..
4. Уговорене цене су непроменљиве.
5. Конкурна документација се може преузети лично у просторијама Високе
техничке школе струковних студија Звечан, ул.Нушићева бр.6 у
Звечану или на интернет страници www.vts-zvecan.edu.rs или на порталу
Управе за јавне набавке.
6. Понуда се подноси у складу са достављеним обрасцем, путем поште или
лично на адресу: Висока техничка школа струковних студија Звечан
Нушићева бр.6 38227 Звечан
Уколико понуду доносите лично на адресу наручиоца, однети је у
канцеларију бр. 30 на спрату (Запослени на пословима јавних набавки).
Понуде се достављају у затвореној коверти која на предњој страни треба да
има написано "ПОНУДА - НЕ ОТВАРАЈ" НАЗИВ И БРОЈ ЈНМВ ПО
ПАРТИЈАМА,а на полеђини НАЗИВ, АДРЕСА И БРОЈ ТЕЛЕФОНА
ПОНУЂАЧА.
7. Благовременом ће се сматрати понуда која код наручиоца стигне до
16.04.2015. године. до 12,00 часова.
8. Отварање понуда је јавно и обавиће се у седишту наручиоца, библиотека
дана 16.04.2015. године у 12,15 часова. За присуствовање отварању
понуда, овлашћени представник понуђач обавезан је поднети пуномоћје
Комисији за спровођење ЈНМВ пре отварања понуда.
9. Наручилац ће, одлуку о избору најповољније понуде, донети у року од 15
дана од дана отварања понуда. Наручилац ће одлуку доставити
понуђачима, у року од 3 дана од дана доношења одлуке.
10. Критеријум за оцену понуда биће најнижа понуђена цена.
11. Неблаговремене понуде се неће разматрати, а неодговарајуће и
неприхватљиве понуде ће бити одбијене.
12. Конкурсна документација се може преузети захтевом на интернет страни
Наручиоца www.vts-zvecan.edu.rs или у седишту Наручиоца сваким радним
даном од 10 до 13 часова.
13. Особа за контакт:
Бранислав Ђокић, економиста, тел. бр:028/664-179

Председник комисије:
Весна Павићевић дипл.правник

