KEEP EDUCATING YOURSELF - /KEY/
598977-EPP-1-2018-RS-1-EPPKA2-CBHE-JP
_____________________________________________

Дел.бр.01-211/1
Нови Сад,17.06.2020.

На основу чл.39.и чл.55.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник“ РС 124/2012 и 68/2015 ) и
Правилника о јавним набавкама Високе школе струковних студија за образовање васпитача
Нови Сад (у даљем тексту: наручилац), доноси
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ЈАВНУ НАБАВКУ
ЈНОП1/20
измена бр.1
Поступак јавне набавке као координатор пројекта спроводи Висока школа струковних студија
за образовање васпитача Нови Сад, Петра Драпшина 8,21000 Нови Сад. Веб страница
наручиоца је www.vaspitacns.edu.rs.
Наручиоци су:
1. Висока школа струковних студија за образовање васпитачаНови Сад;
2. Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“у Вршацу;
3. Академија васпитачко-медицинских струковних студија Крушевац,
4. Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре „Сирмијум“
Сремска Митровица;
5. Академија техничко-васпитачко струковних студија Ниш-одсек Пирот;
6. Универзитет Црне Горе-Ректорат у име и за рачун Филозофског факултета у Никшићу.
Свих 6 наручилаца у обједињеној јавној набавци су установе јавне власти- просвета.
Предмет јавне набавке су добра-опрема за релизацију пројектаЕразмус+ пројекта KEEP

EDUCATING
YOURSELF (hereinafter referred to as: Project), acronym: KEY,
reference number: 598977-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP, building on Grant
agreement number: 2018-3537/001-001 ( hereinafter referred to as: GA )
Врста предмета набавке према општем речнику јавне набавке:
Набавка опреме намењене реализацији Еразмус+ пројекта KEEP EDUCATING YOURSELFKEY): 30230000 - Рачунарска опрема, 48820000 - Сервери, 38650000 - Фотографска опрема,
32300000 - Телевизијски и радио пријемници и уређаји за снимање или репродукцију звука или
слике, 39162000 - Опрема за образовне потребе и 37420000 – Опрема за вежбаонице, 30125110Тонери за ласерске штампаче; 3234000 - Микрофони и звучници;33190000 - Разни медицински
уређаји

I .Врста поступка: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.
1. Циљ поступка: Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

2. Резервисана набавка: Не.
3. Електронска набавка: Не.
4. Јавна набавка по партијама:Да- укупно има 16 партија.
5. Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације
или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:Не.
6. У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона: Нема.
7. Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број
понуђача са којим наручилац закључује оквирни споразум: Нема.
8. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
9. Особа за контакт: Јасминка Богдановић, мејл:vsоvinfo@gmail.com
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
http://portal.ujn.gov.rs;
http://vaspitacns.edu.rs;
http://uskolavrsac.edu.rs;
http://www.vaspks.edu.rs;
http://www.sm-vaspitac.edu.rs;
http://www.pakadem.edu.rs ;
http://www.ff.ac.me .
Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни
подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима
рада и сл:
http://www.ns.pr.sud.rs
Писану понуду понуђачи достављају према спецификацији из конкурсне документације и
упутству за попуњавање понуде.
Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације, понуђач доставља
наручиоцу, непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, на адресу:
Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад, Петра Драпшина 8, 21000
Нови Сад.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Сва опрема из јавне набавке се дели на три групе опреме: 1. рачунарску опрему 2.
мултимедијалну и аудио-визуелну опрему 3. дидактичку опрему апонуда се може односити на
једну, неколико или на све партије из једне групе.Исти понуђач, понуђач са подизвођачем
односно група понуђача може поднети понуду за једну, две или све три групе опреме за једну,
више или све партије у групи-битно је само да понуде буду у посебним ковертама или
кутијамасаназнаком групе опреме за коју се понуда односи.

На полеђини коверте мора стајати напомена са са назнаком:
1. Понуда за обједињену набавку“ЈНОП КЕYбр. 1/20- НЕ ОТВАРАТИ“(група рачунарске
опреме);
2. Понуда за обједињену набавку“ЈНОП КЕYбр. 1/20- НЕ ОТВАРАТИ“(група
мултимедијалне и аудио-визуелне опреме);
3. Понуда за обједињену набавку“ЈНОП КЕYбр. 1/20- НЕ ОТВАРАТИ“(група дидактичке
опреме);
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до понедељка
29. јуна 2020. године, до 10.00 часова.
На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив или шифра, адреса, телефон за контакт
понуђача.
Приликом пријема пошиљке, наручилац ће на полеђини коверте или кутије уписати дан и сат
пријема и на захтев понуђача дати потврду о пријему.
Неблаговремене и непотпуне понуде се неће узимати у разматрање.
Јавно отварање благовремено приспелих понуда обавиће се у зборници наручиоца, ул.
Петра Драпшина 8, Нови Сад, у понедељак 29.јуна.2020. са почетком у 11:30 часова.
Прво ће се отварати понуде за рачунарску опрему, па за мултимедијалну и аудио-визуелну
опрему потом за дидактичку опрему.
Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача. Овлашћење за
присуство отварању понуда се подноси комисији, пре почетка јавног отварања.
Овлашћење за присуство отварању понуда мора бити издато на меморандуму понуђача,
заведено и оверено потписом овлашћеног лица понуђача.
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року до 40 дана од дана отварања
понуда.
Понуђач има право на заштиту права (жалбу) у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим где је законом другачије уређено.
Све додатне информације у вези са припремањем понуде, заинтересовани понуђачи могу
тражити и добити у писаном облику и путем мејла: vsovinfo@gmail.com. У свим наведеним
случајевима, особа за контакт и додатне информације у вези са предметном јавном набавком
је Јасминка Богдановић.
Овај позив за доставу понуде има 3 стране.

