ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Назив наручиоца:
Aдреса наручиоца:

Универзитет у Новом Саду
Др Зорана Ђинђића број 1, Нови Сад

Интернет страница наручиоца: www.uns.ac.rs
Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Рачунарска опрема, штампачи, мреже, електронска опрема;
Назив и ознака из општег речника набавке:
30230000 – Рачунарска опрема; 48812000 – Софтвери; 48931000 – програмски пакет за
обуку; 302131000 – преносиви рачунари; 30213000 – персонални рачунари; 30213200 –
таблет рачунари; 30237410 – рачунарски миш, 30234600 – флеш меморија; 30237250 –
прибор за чишћење рачунара; 30237270 – торбе за ношење преносних рачунара; 30213300
– стони рачунари; 30233100 – рачунарске меморијске јединице; 30237240 – веб камера;
30237460 – рачунарске тастатуре; 30237140 – матичне плоче; 30237000 – делови, прибор и
материјал за рачунаре; 30231310 – равни екрани;

Оквирни датум објављивања позива за
подношење понуда и за закључење уговора:

Број уговора које наручилац намерава закључити:

Ради се о јавним набавкама које се
спроводе за Темпус пројекте, биће
спроведено неколико одвојених
поступака током године, по потреби
пројеката.
За сваки поступак ће се закључити уговор са изабраним
понуђачем/понуђачима, не може се предвидети број.

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације
или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:

Посебна напомена уколико се закључује оквирни споразум:

Адреса и интернет адреса 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:

Остале информације:
Наручилац ће спровести неколико одвојених отворених поступака за потребе Темпус
пројеката током године.
Роба и материјали набављени у склопу Темпус пројекта подлежу правилу о пореклу у
складу са основним ЕУ актима и тиме морају потицати из земаља чланица ЕУ или неке
друге квалификоване земаље (eligible country), онако како је прописано ЕУ правилима оне су из региона Западног Балкана, Јужног Медитерана, Источне Европе, Турске,
Македоније (плус Норвешка, Лихтенштајн, Исланд).
Све набавке се морају вршити у складу са правилима која су дефинисана у уговорима
о спровођењу пројеката (Grant Agreement) склопљеним између Извршне агенције за
спровођење програма из области образовања, културе и медија и координатора пројеката.

