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ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА 11, 21000 НОВИ САД 

 

о б ј а в љ у ј е 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 07/2018 

 

Наручилац: Студентски центар „Студентски дом »Европа«  - Еurópa Kollégium”, Ћирила и 

Методија 11, 21000 Нови Сад, ПИБ: 109114039, Матични бр.: 08955077, e-mail: office@eukol.rs 

 

Врста наручиоца: Просвета 

 

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 

 

Врста предмета јавне набавке: добра 

 

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности бр. 07/2018  је набавка добара 

– ИТ опрема – Инфо пулт. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 30230000-0 - рачунарска опрема. 

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци мале вредности. 

 

Критеријум за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 

Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети на 

Порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/ и интернет адреси Наручиоца www.eukol.rs 

линк ЈАВНЕ НАБАВКЕ. 

 

Начин подношења понуде и рок: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у 

затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Студентски центар „Студентски дом 

»Европа«  - Еurópa Kollégium”, са обавезном назнаком на лицу коверте: "НЕ ОТВАРАТИ – 

понуда ЈНМВ 07/2018 – добара – ИТ опрема – Инфо пулт" поштом или лично у просторије 

наручиоца. 

На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е-mail 

адресу, као и име особе за контакт. 

Понуда се подноси на обрасцу понуде, који је саставни део Конкурсне документације, јасна и 

недвосмислена, откуцана или написана неизбрисивим мастилом и оверена печатом и потписом 

овлашћеног лица понуђача. Понуђач је у обавези да у понуди наведе све тражене податке на 

Обрасцу понуде, да исту потпише и овери. 

 

Рок за достављање понуда је 13.09.2018. године до 11,00 часова. 

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 

13.09.2018. године до 11,00 часова. Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног 

за подношење понуда сматраће се неблаговременом. По окончању поступка отварања понуда, 
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комисија за јавне набавке мале вредности наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете 

понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено. 

 

Понуде са варијантама нису дозвољене. 

 

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће са 13.09.2018. 

године у 11.45 часова, у просторијама Студентског центра „Студентски дом »Европа«  - Еurópa 

Kollégium”, Ћирила и Методија 11, 21000 Нови Сад. 

 

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

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.  

 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда. 

 

Контакт e-mail: office@eukol.rs 
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