Република Србија
Град Лесковац
Градска управа
Одељење за јавне набавке
Бр. 2643-404/2017-11 МВ 081-1/17
13.10.2017. године
Лесковац
На основу чл. 39,55. став 1. тачка 2), 57. и 60 став 1.тачка 2. Закона о јавним
набавкама (Сл.гл.РС 124/12,14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке
мале вредности за набавку добара - ,,Рачунари и рачунарска опрема" бр. 2625404/2017-11 МВ 081-1/17 од 12.10.2017.године, Наручилац:
Упућује:
ПОЗИВ ПОНУЂАЧИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ДОБРА
,,РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА"
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ - Град Лесковац, Градска управа, Одељење за јавне
набавке града Лесковца, ( у даљем тексту Наручилац ) позива потенцијалне понуђаче да
поднесу своје писмене понуде у складу са Конкурсном документацијом, а на основу
позива за подношење понуда за добра - ,,Рачунари и рачунарска опрема", број јавне
набавке: МВ 081-1/17 од дана 13.10.2017. год.
Наручилац

Град Лесковац, Градска управа,
Одељење за јавне набавке града
Лесковца

Седиште и адреса наручиоца

Лесковац, Трг Револуције 33/IV спрат

Матични број

06856535,

ПИБ

100545518

Редни број јавне набавке

ЈН-081-1/2017

E-mail:

javnanabavkadenic@gmail.com

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА - Градска/општинска управа
3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ - поступак јавне набавке мале вредности
4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - набавка добара - ,,Рачунари и рачунарска опрема"
Назив и ознака из општег речника набавке:
Рачунарска опрема и материјал ....... 30200000;
Персонални рачунар .....................30213000;
Ласерски штампачи.......................3023211 О;
Позив понуђачима за подношење понуда за јавну набавку добара "Рачунари
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•
•

•

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.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац
ће понуђачу предати потврду пријема понуде садржану у конкурсној
документацији. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Достављање понуде електронским путем није дозвољено

_________ _

________

9. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
__, _,...,,_
Заинте есовани Понуђачи могу своје I онуде доставити до 26.10.2017 године најкасније
о 10:30 часова.
Ако је понуда поднета по истеку рока (датума и сата) одређеног у јавном позиву, сматраће
се неблаговременом. Све неблаговремено поднете понуде Наручилац ће, по окончању
поступка отварања понуда, вратити неотворене уз повратницу Понуђачима, са назнаком
да су поднете неблаговремено.
10. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ће бити јавно и обавиће На училац последњег дана рока
за подношење понуда, односно 126.10.2017 године у 11:00 часова2 у присуству Понуђача,
у просторијама Градска управа, Одељење за јавне набавке, 16000 Лесковац, Трг
Револуције 33/IV, спрат.
Овлашћени представници Понуђача су дужни да, пре почетка јавног отварања понуда,
Наручиоцу поднесу оверено овлашћење за учешће у поступку садржан као образац у
конкурсној документацији .
Ако га не поднесу, у поступку учествују као обична јавност.
11. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о додели уговора за предметну јавну набавку наручилац ће донети најкасније у
року од 10 дана од дана јавног отварања понуда, о чему ће сви понуђачи бити обавештени
писменим путем.
12. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ код наручиоца је Небојша Денић,
е-мајл: javnanabavkadeпic@gmail.com тел: 016/21-59-90
Комисија:
1. Небојша Денић, дипломирани економиста, члан ---=-=--------=+,,..:.,..a;..ь<��fl..--.--2. Иван Лекић, дипл.правник, служб. за јавне набавке, члан7, _,,.-1,.����4----3. Милан Стојановић, дипломирани ецц., члан___�L�'L�=�::::::=------
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