ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈНПП 05-1/2019
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца Универзитет у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1,
Нови Сад, Интернет страница наручиоца: www.uns.ac.rs ;
2. Врста наручиоца: Државна институција - Универзитет у Новом Саду;
3. Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење
понуда у складу са чланом 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама и подзаконским актима
којима се уређују јавне набавке;
4. За јавну набавку: добара – „Рачунарска опрема за потребе пројекта Ерасмус + пројекат Boosting
the Telecommunications Engineer Profile to Meet Modern Society and Industry Needs (BENEFIT) број
585716-EPP-1-2017-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP“, назив и ознака из општег речника набавке: 30230000
Рачунарска опрема.
5. Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: Ова јавна набавка није
обликована кроз партије;
6. Разлог за примену и основ из закона у случају преговарачког поступка: Предметна јавна набавка се
спроводи у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда у складу са чланом
35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Наручилац се одлучио да у преговарачки поступак позове само и све понуђачe који су учествовали у
отвореном поступку јавне набавке ЈНОП 01-05/2019 да своје понуде које су дали у отвореном
поступку допуне и учине прихватљивим те стога неће објавити позив за подношење понуда.
Позив за подношење понуда биће упућен следећим понуђачима чије су понуде у отвореном поступку
ЈНОП 01-05/2019 одбијене као неприхватљиве:
- AS Computers & technology doo Фрушкогорска 29, 21000 Нови Сад;
- CAP doo Нови Сад, Руменачка 13, 21000 Нови Сад;
- JAPI COM doo, Руменачка 13, 21000 Нови Сад
7. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Одлука о додели уговора донеће се применом
критеријума: најнижа понуђена цена;
8. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна: Конкурсна документација се може преузети електронским путем са Портала
јавних набавки и са интернет странице наручиоца www.uns.ac.rs;
9. Начин подношења понуде и рок:

Понуде се могу поднети:
 непосредно у пословним просторијама наручиоца Универзитет у Новом Саду, Др Зорана
Ђинђића 1, Нови Сад, канцеларија број 17, спрат 1.;
 путем поште на адресу Универзитет у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад;
 Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти
на адресу наручиоца: Универзитет у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад, са
обавезном назнаком на лицу коверте: „Понуда за јавну набавку добара – Рачунарска опрема за
потребе пројекта Ерасмус + пројекат Boosting the Telecommunications Engineer Profile to
Meet Modern Society and Industry Needs (BENEFIT) ЈН БР: 05-1/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“. На
полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е-маил
адресу, као и име особе за контакт;
 Понуда се подноси на обрасцу понуде, који је саставни део Конкурсне документације, јасна
и недвосмислена, откуцана или написана неизбрисивим мастилом и оверена печатом и
потписом овлашћеног лица понуђача;

 Рок за подношење понуде је 30.05.2019. године до 09:00 часова, без обзира на начин доставе;
10. Отварање понуда ће се обавити дана 30.05.2019. године у 10:00 часова, у просторијама наручиоца у
Универзитет у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1, спрат 2. Отварање понуда је јавно; Поступак
преговарања ће се обавити истог дана, одмах након окончања поступка отварања понуда, са
овлашћеним представницима понуђача.
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11. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је предати Комисији за јавну набавку
писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда и преговарања, издато на
меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом од стране законског заступника понуђача и личну
карту на увид;
12. Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда;
13. Лице за контакт: Јован Јоковић, телефон 021/485-2010 , e-mail: javnenabavkeuns@uns.ac.rs
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