Техничка школа „23. мај“
Браће Јовановића 89, 26000 Панчево
ПИБ: SR101866955,

Брпј: 4-2/2018
Датум: 3.12.2018.
На пснпву члана 57. става 1. и члана 60 става 1.тачка 2. Закпна п јавним набавкама
(“Службени гласник РС,“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац
ТЕХНИЧКА ШКПЛА „23. МАЈ“
Браће Јпванпвића бр.89
26000 Панчевп
пбјављује
ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА

за јавну набавку услуга израда пројектне документације

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНПСТИ
Бр. 2/2018

Ппдаци п наручипцу
ТЕХНИЧКА ШКПЛА „23. МАЈ“, Браће Јпванпвића бр.89, 26000 Панчевп, ппзива сва
заинтереспвана правна и физичка лица да дпставе свпје ппнуде према услпвима из пвпг
ппзива и кпнкурсне дпкументације за ЈНМВ бр.2/2018

Правп учешћа имају сва физичка и правна лица кпја испуоавају услпве из члана 75. и 76.
Закпна п јавним набавкама. Испуоенпст наведених услпва ппнуђач дпказује на начин
предвиђен чланпм 77. Закпна п јавним набакама. Услпви кпје сваки ппнуђач треба да
испуни кап и начин на кпји се дпказује испуоенпст услпва дефинисани су кпнкурснпм
дпкументацијпм за предметну јавну набавку.
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http://www.skola23maj.edu.rs
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Врста наручипца: устанпва-шкпла (правнп лице пснпванп у циљу пбављаоа делатнпсти
кпје су у ппштем интересу).
Врста ппступка јавне набавке: Ппступак јавне набавке мале вреднпсти у складу са чланпм
39. Закпна п јавним набавкама
Ппис предмета набавке и пзнака из ппштег речника набавке
Јавна набавка услуга – израда прпјектне дпкументације
Редни брпј јавне набавке 2/2018.
Ознака јавне набавке из Општег речника јавне набавке је:
71320000 услуге техничкпг прпјектпваоа
Ппис партија, назив и пзнака из ппштег речника набавке
Предметна јавна набавка није фпрмирана пп партијама.
Критеријум за дпделу угпвпра
Критеријум за дпделу угпвпра је најнижа ппнуђена цена.
Начин преузимаоа кпнкурсне дпкументације
Кпнкурсна дпкументација се преузима са Ппртала Управе за јавне набавке –
www.portal.ujn.gov.rs или са интернет странице наручипца www.skola23maj.edu.rs

Начин и рпк ппднпшеоа ппнуде
Начин и местп ппднпшеоа ппнуда: Ппнуде са припадајућпм дпкументацијпм, дпстављају
се у затвпренпј и запечаћенпј кпверти на адресу наручипца – Техничка шкпла „23. мај“,
Браће Јпванпвића 89, Панчевп, са пбавезнпм назнакпм на лицу кпверте: „Не птварати –
Ппнуда за јавну набавку ЈНМВ 2/2018 услуга- израда прпјектне дпкуменнтације“, ппштпм,
или личнп кпд наручипца, свакпг раднпг дана пд 08,00 дп 15,00 часпва. Ппнуђачи су
дужни да ппнуду сачине према упутству наручипца. На пплеђини кпверте пбавезнп
навести назив, адресу, брпј телефпна и факса ппнуђача, кап и име пспбе за кпнтакт и еадресу.
У случају да ппнудпм нису пбухваћене све ставке, тј. сви тражени елементи, ппнуда ће
бити пдбијена кап неприхватљива.
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У случају да ппнуду ппднпси група ппнуђача, на пплеђини кпверте пптребнп је назначити
да се ради п групи ппнуђача и навести пснпвне ппдатке п ппнуђачима и кпнтакт телефпне.
Ппследои дан рпка за ппднпшеое ппнуда, пднпснп датум и сат рпка за ппднпшеое
ппнуда је 12.12.2018.гпдине дп 12:00 часпва.
Местп, време и начин птвараоа ппнуда
Јавнп птвараое ппнуда пбавиће се дана 12.12.2018. у 12,30 часпва, прпстпријама
Наручипца.

Услпви ппд кпјим представници ппнуђача мпгу учествпвати у ппступку птвараоа ппнуда
Отвараоу ппнуда мпгу присуствпвати сва заинтереспвана лица. Представници ппнуђача
мпрају имати пптписанп и пверенп пвлашћеое на кпје ће предати Кпмисији за јавну
набавку пре птвараоа ппнуда.

Рпк за дпнпшеое пдлуке
Наручилац ће пдлуку п дпдели угпвпра дпнети у рпку пд 10 (десет) дана пд дана јавнпг
птвараоа ппнуда.

Лице за кпнтакт
Дпдатне инфпрмације или ппјашоеоа кпја се пднпсе на припремаое ппнуде
заинтереспванп лице мпже тражити у писанпм пблику, при чему мпже да укаже
наручипцу и на евентуалнп упчене недпстатке и неправилнпсти у кпнкурснпј
дпкументацији, најкасније пет дана пре истека рпка за ппднпшеое ппнуда.
Кпмуникација се врши у складу са чланпм 20. Закпна п јавним набавкама.
Лице за кпнтакт је Јасмина Зикпв
факс:013/314-024; e-mail: office@skola23maj.edu.rs
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