
Наручилац: Архитектонска техничка школа
Војислава Илића 78
11000 Београд
Деловодни број: 611/1187 од 22.10. 2018.
Редни број ЈН: ЈН МВ 3/2018 
Врста набавке : Набавка мале вредности – набака добра – набавка рачунарске опреме 

АРХИТЕКТОНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Војислава Илића 78

о б ј а в љ у ј е
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Наручилац: 
Архитектонска техничка школа  из Београда,  улица Војислава Илића бр. 78, позива
сва заинтересована правна и физичка лица да доставе своје понуде према условима из
овог позива и конкурсне документације за ЈН МВ бр. 3/2018 
Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из члана 75.
Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин
предвиђен чланом 77. Закона о јавним набакама. Услови које сваки понуђач треба да
испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова дефинисани су конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку. 
3.1 Врста наручиоца: установа-школа 
3.2 Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности 
Процењена вредност јавне набавке износи 1.177.000,00 без ПДВ-а.
3.3 Опис предмета набавке и ознака из општег речника набавке 
Назив из општег речника набавке: Рачунарска опрема. 
Ознака из општег речника набавке: 30230000. 
3.4 Рачунарска опрема
Детаљани  подаци  о  предмету  набавке  наведени  су  у  техничкој  спецификацији
Конкурсне документације. 
3.5 Опис партија, назив и ознака из општег речника набавке 
Предметна јавна набавка није формирана по партијама. 
3.6 Критеријум за доделу уговора 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
Уколико по извршеном рангирању две или више понуда буду имале исте цене, уговор ће
бити додељен оном понуђачу који је понудио дужи рок важења гаранције.
3.7 Начин преузимања конкурсне докумнтације 
Конкурсна  документација  се  преузима  са  Портала  Управе  за  јавне  набавке  –
www.portal.ujn.gov.rs  или  са  интернет  странице наручиоца  http://arhitektonska-
skola.wixsite.com/beograd / или www  .  ats.edu  .  rs
3.8 Начин и рок подношења понуде 
Понудa се подноси поштом или лично у затвореној коверти Наручиоца на адресу: 
Архитектонска техничка школа, Београд, улица Војислава Илића бр. 78 
уз  назнаку  „НЕ  ОТВАРАТИ  –  ПОНУДА  ЗА  ЈАВНУ  НАБАВКУ  БР.  3/2018
Рачунарска  опрема“.  На  полеђини  коверте  обавезно  навести  назив,  адресу,  број
телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.
 У  случају  да  понуду  подноси  група  понуђача,  на  полеђини  коверте  потребно  је
назначити  да  се  ради  о  групи понуђача  и  навести  основне  податке  о  понуђачима  и
контакт телефоне. 
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Последњи дан рока за подношење понуда је 10 (ДЕСЕТ) дана од дана објављивања
позива, односно датум и сат рока за подношење понуда је 02.11. 2018. године до 12.00
часова, без обзира на начин подношења. 
Понуде  које  буду  примљене  након  датума  и  сата  одређеног  за  подношење  понуда
сматраће се неблаговременим. 
3.9 Место, време и начин отварања понуда 
Јавно  отварање  понуда  обавиће  се  дана  02.11.  2018.  у 12.45 часова,  у  библиотеци
Школе. 
3.10 Услови под којим 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. 
3.11 Рок за доношење одлуке 
Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети у року од 10 (ДЕСЕТ) дана
од дана јавног отварања понуда. 
3.13 Лице за контакт 
Додатне информације или појашњења која се односе на припремање понуде Понуђач
може тражити у писаном облику, најкасније пет дана пре истека рока за подношење
понуда. 
Лице за контакт је: Саша Тонић, тел. 011/245-5675 
3.14 Остале информације 
Наручилац  задржава  право  да  одустане  од вршења избора  ако установи  да  ниједна
понуда  не  одговара  захтевима  из  конкурсне  документације  или  из  неког  другог
оправданог разлога. 
 
Понуда са варијантама није дозвољена.


