УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ
Београд, Данијелова 32
и
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија
Београд, Војводе Степе 283
На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и у складу са поглављем 3.2.5 Упутства
спровођење набавке опреме у оквиру Темпус и Еразмус мундус пројеката који је
упутила Национална Темпус канцеларије у Београду,
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку за обједињену набавку опреме за потребе свих партнера на ЕРАЗМУС
ПРОЈЕКТУ -”ДББТ" 561688-EPP-1-2015-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP
Предмет набавке је набавка добара - обједињена набавка опреме за потребе
партнера: УНИВЕРЗИТЕТА СИНГИДУНУМ, Београд и Високе школе електротехнике
и рачунарства струковних студија, Београд на ЕРАЗМУС ПРОЈЕКТУ- ” ДББТ "
561688-EPP-1-2015-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP
Набавка је обликована по партијама.
ОРН 30200000-Рачунарска опрема
ОРН 22100000-Штампане књиге, брошуре, леци
Врста наручиоца: установе у области образовања.
Право учешћа имају сва правна и физичка лица која поднесу доказе о испуњењу
свих услова предвиђених конкурсном документацијом.

Позив за подношење понуде ће бити објављен дана 18.11.2016. године на
Порталу службених гласила РС и база прописа и на интернет страници наручиоца
https://singidunum.ac.rs/page/nabavka.
Рок за подношење понуде је 05.12.2016. године до 12,00 сати, без обзира на
начин доставе.
Неблаговремене, незапечаћене и непотпуне понуде неће бити разматране.
Понуда мора бити сачињена на оригиналном преузетом обрасцу и према
приложеном упутству, јасна и недвосмислена, са важношћу од најмање 30 дана од дана
јавног отварања понуда, откуцана или исписана штампаним словима, неизбрисивим
мастилом, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом.
Свака страница преузете конкурсне документације, односно документације коју
понуђач доставља Наручиоцу, мора бити парафирана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом.
Понуда се подноси на српском језику.
Понуђач је дужан да, уз понуду, достави гаранцију за учешће у поступку, у
свему како је то дефинисано конкурсном документацијом.

Набавка је обликована по партијама.
Понуде доставити на адресу: УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ, Данијелова 32,
11000 Београд, у запечаћеној коверти, са назнаком: "Понуда за набавку опреме на
ЕРАЗМУС ПРОЈЕКТУ- ”ДББТ" 561688-EPP-1-2015-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP –за
партију бр__ не отварати".
На полеђини коверте обавезно навести тачан назив и адресу понуђача, име и
презиме особе за контакт и број телефона.
Јавно отварање понуда обавиће 05.12.2016. године, у 12:30 сати, на адреси
наручиоца : УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ, Данијелова 32, 11000 Београд, сала број
A11.
Отварању понуда могу да присуствују овлашћени представници понуђача, са
уредним писаним овлашћењем, које ће се предати комисији наручиоца пре отварања
понуда.
Избор најповољнијег понуђача биће објављен на основу критеријума
"економски најповољнија понуда''.
Наручилацће у року од три (3) дана од дана јавног отварања понуда донети
одлуку о избору најповољније понуде, односно додели уговора за предметну
обједињену набавку.
Сва додатна обавештења у вези са овим јавним позивом заинтересовани
понуђачи могу тражити електронским путем упућивањем захтева на следећу адресу:
nabavka@singidunum.ac.rs тел: 011/ 309-3-220
Додатне информације понуђачи могу тражити најкасније пет (5) дана преистека
рока за подношење понуда. Наручилац ће у року од три (3) дана од пријема захтева
доставити одговор у писменом облику и истовремено ће ту информацију објавити на
интернет страници УНИВЕРЗИТЕТА СИНГИДУНУМ.

Председник Комисије
Доц. др Марко Шарац

