ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA
Назив наручиоца: Висока техничка школа струковних студија из Урошевца са
привременим седиштем у Лепосавићу- ВТШСС Урошевац-Лепосавић.
Адреса наручиоца: 24. новембра бб, 38218 Лепосавић
Интернет страница наручиоца: www.vtsssurosevac.com
Врста наручиоца: Просвета
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
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 је обједињена набавка рачунарске опреме, софтвера и лабораторијске
опреме по партијама-ОПЈН 1/2019 за потребе партнера ВТШСС Урошевац - Лепосавић и
Факултета техничких наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у
Косовској Митровици на међународном пројекту Eрасмус + SWARM
Oпшти речник набавки:
ОРН 30200000-рачунарска опрема и материјал
ОРН 48000000-програмски пакети и информациони системи
ОРН 38000000-лабораторијска опрема

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:
Партија број 1- Рачунарска опрема
Партија број 2 - Софтвери
Партија број 3 - Лабораторијска опрема

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и
на интернет страници наручиоца www.vtsssurosevac.com.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Заинтересовани понуђачи подносе понуду у затвореној коверти или кутији овереној
печатом и на полеђини коверте обавезно наводи назив и адресу понуђача, телефон и факс
понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт.

Понуде, са доказима о испуњености услова из конкурсне документације заинтересовани
понуђачи подносе непосредно или путем поште, на адресу: ВТШСС Урошевац-Лепосавић
24. новембра бб, 38218 Лепосавић, са назнаком:
„Понуда за отворени поступак јавне набавке – рачунарска опрема, софтвери и
лабораторијска опрема по партијама, ОПЈН бр. 1/2019– за партију/е број ____, НЕ
ОТВАРАТИ“
Рок за подношење понуда је 17.06.2019. године до 10:00 часова, без обзира на начин
достављања.
Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда биће одржано 17.06.2019. године у 10:30 часова, у
просторијама Наручиоца, 24. новембра бб, Лепосавић.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица. Пре почетка
јавног отварања понуда представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања
понуда, дужни су да комисији за јавну набавку предају уредно (оверено и заведено)
овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. У поступку отварања понуда
могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
Рок за доношење одлуке: 25 дана од дана отварања понуда
Лице за контакт: Александра Петровић javnenabavke.ftnkm@pr.ac.rs
Остале информације: Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне
документације на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 13.05.2019.
године.

