На основу члана 55 став 1 тачка 2., члана 57. и члана 60.став 1 тачка 2. Закона о јавним
набавкама ( Сл. Гласник РС број 124/12), Висока техничка школа струковних студија из
Звечана, ул.Нушићева бр.6, 38227 Звечан, упућује свим заинтересованим лицима:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ
РАДОВИ- САНАЦИЈА САНИТАРНОГ ЧВОРА
НА ПРВОМ СПРАТУ ОБЈЕКТА
редни број Јавне набавке – ЈН 2/2014

1. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке: ЈН 2/2014
Предмет јавне набавке:радови на санацији санитарног чвора на првом спрату објекта.
2. Конкурсна документација се може подићи лично у просторијама Високе техничке
школе струковних студија из Звечана и на сајту Школе на адреси www.vtszvecan.edu.rs.
3. Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда.
1. елемент критеријума:цена

број пондера

70

2. елемент критеријума:рок извођења радова

број пондера

20

3. елемент критеријума:гарантни период

број пондера

10

4. Начин подношења понуда:
Понуђачи своје понуде подносе непосредно, у затвореним ковертама или
кутијама (затвореним на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отварају), са назнаком :
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ , РЕДНИ БРОЈ ЈН
2 / 2014 – НЕ ОТВАРАТИ,
лично или путем поште. На полеђини коверте назначити назив и адресу
понуђача, телефон и особу за контакт.Уколико понуђач подноси понуду путем поште,
мора да обезбеди да она стигне наручиоцу до назначеног термина.
Понуде се подносе на адресу: Висока техничка школа струковних студија из Звечана,
Нушићева бр.6, 38227 Звечан.
5. Рок за достављање понуда је 18.09.2014.године до 12,30 часова. Уколико рок истиче на
дан који је нерадни дан или на дан који је државни празник, као последњи дан рока
сматраће се следећи радни дан.

6. Право учешћа у поступку имају сва заинтересована лица, правна и физичка лица која
испуњавају обавезне услове из члана 75.став 1. Закона о јавним набавкама и додатне
услове у складу са чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама који су прецизирани
овом конкурсном документацијом.
7. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75.став 1 и члана 76. Закона о
јавним набавкама, понуђач доказује у складу са чланом 77 став 4 Закона о јавним
набавкама.
8. Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, дана
18.09.2014 са почетком у 13,00 часова у просторијама Школе.
9. Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку јавне набавке:
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени
представници понуђача. Представник понуђача је дужан да достави уредно оверено
овлашћење за учествовање у отварању понуде.
10. Непотпуне и неблаговремене понуде се неће разматрати. Одлука о додели уговора о
јавној набавци биће донета у року од пет дана од дана отварања понуде.
11. Понуде са варијантама нису дозвољене
12. Наручилац задржава право да одбије понуду или да стави ван снаге поступак јавне
набавке у било ком моменту закључења уговора. (члан 109 ЗЈН)
13. Сва додатна објашњења у вези са јавном набавком која је предмет позива могу се
добити писаним путем на адреси Наручиоца или на телефон Школе 028-664-179.
14. Особа за контакт Бранислав Ђокић 028-664-179.

За Наручиоца
председник комисије за ЈН
__________________________
Весна Павићевић

