Висока техничка школа
струковних студија у Крагујевцу
Број: 01-979
Датум: 25.11.2013. године
На основу чл. 39,57. и чл. 60. ст. 1 тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС",
бр.124/2012), Висока техничка школа струковних студија у Крагујевцу упућује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ ДОБАРА: НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ
Редни број јавне набавке: 1/2013
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Висока техничка школа струковних студија, Косовска 8, 34000 Крагујевац,
Матични број: 07151284
ПИБ: 101576626
интернет страница: www.vts.edu.rs
2. Врста наручиоца:
Установа
3. Врста поступка јавне набавке:
Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности.
4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
Предмет јавне набавке је набавка добара: рачунарске опреме. Назив и ознака из општег
речника набавки: 30213100 – преносиви рачунари; 30213300 – стони рачунари; 38652100 –
пројектори; 30232110 – ласерски штампачи ; 30216110 – скенери за рачунаре.
5. Број и назив партија:
Набавка није обликована по партијама.
6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Одлука о додели уговора у предметној јавној набавци донеће се применом критеријума
економски најповољнија понуда. Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим
елементима критеријума: најнижа понуђена цена (80 пондера), гарантни рок (10 пондера),
одзив сервиса (10 пондера).
Најповољнијом понудом сматраће се понуда која у укупном збиру има највећу вредност по
наведеним критеријумима. Уколико две или више понуда освоје прво место, критеријум за
проглашење најповољније понуде биће дужина гарантног рока. Уколико и после овог корака
није могуће одредити најбољу понуду, као додатни критеријум за избор најбоље понуде уводи
се број запослених одговарајућег понуђача.
7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна:
Увид, односно преузимање конкурсне документације може се извршити до истека рока за
подношење понуда у просторијама Наручиоца, Косовска 8, 34000 Крагујевац, канцеларија
секретара Школе, радним данима од 07:30 до 14:30 часова. Конкурсна документација се може
на захтев понуђача послати путем поште или електронским путем. Захтев за електронску

доставу конкурсне документације потребно је доставити електронским путем, на адресу
оffice@vts.edu.rs.
Конкурсна документација се може преузети и са интернет адресе Наручиоца www.vts.edu.rs,
као и са Портала Управе за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs.
8. Начин подношења понуде и рок:
Понуде се достављају у затвореној коверти поштом или непосредно на адресу Наручиоца, са
назнаком „Не отварај – понуда за јавну набавку бр. - 1/2013 –Набавка рачунарске опреме. На
полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
Понуде се достављају у затвореној коверти на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана од 07,30 до 14,30 часова, на
адресу Наручиоца – Косовска 8 у Крагујевцу. Крајњи рок за достављање понуда је 03. 12. 2013.
у 12 сати. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим, неће се
отварати по окончању поступка отварања и биће враћене понуђачу са назнаком да је понуда
поднета неблаговремено.
9. Место, дан и сат отварања понуда, подношење пуномоћја:
Јавно отварање понуда обавиће се 03. 12. 2013, у 13,00 часова, у просторијама Наручиоца – ул.
Косовска 8 у Крагујевцу, уз присуство овлашћених представника понуђача. Представници
понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе
пуномоћја или овлашћења за учешће у поступку отварања понуда.
Пуномоћје или овлашћење се доставља у писаној форми и мора бити оверено печатом и
потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Факсови и фотокопије пуномоћја или
овлашћења се неће уважити.
10. Рок за доношење одлуке:
На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац ће донети одлуку о додели уговора у
року од 5 дана од дана отварања понуда.
11. Лице за контакт:
Све додатне информације у вези са овом јавном набавком понуђач може у писменом
облику тражити од наручиоца најкасније до 5 дана пре истека рока за достављање понуда.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 1/2013“.
Контакт особа наручиоца је Мирослава Прокић (e-mail: оffice@vts.edu.rs).

За Комисију за јавну набавку
Мр Никола Радивојевић

