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Јавна набавка број 1/2019
__________________________________________________________________________________

Број 01-1/5 од 29.10.2019. год.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: Гимназија „Бора Станковић“ Ниш
Адреса наручиоца: Вожда Карађорђа бр. 27
Интернет страница наручиоца: www.borastankovic.edu.rs
Врста наручиоца: Просвета
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: добра – „ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И
СПОРТ“, ОРН: 38000000-5 – Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим
наочара), 38516000-5 Монокуларни или бинокуларни светлосни микроскопи са
више сочива, 30195900-1 – Беле табле и магнетне табле, 24300000-7 – Основне
неорганске и органске хемикалије.
Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“.
Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се
може преузети са Портала јавних набавки: http://portal.ujn.gov.rs/ и интернет
странице наручиоца: http://www.borastankovic.edu.rs;
Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: Понуђач понуду
подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, контакт
особу, њен број телефона и e-mail. На страни 44 конкурсне документација дат је
Образац 1 који понуђач може попунити и залепити на коверту.
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, контакт особу, њен број телефона и e-mail.
Понуду доставити на адресу: Гимназија „Бора Станковић“ Ниш, Вожда Карађорђа
бр. 27, 18000 Ниш, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку: „ОПРЕМА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ“, бр. 1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
08.11.2019. до 11 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуде биће
одржано последњег дана рока за подношење понуда, односно 08.11.2019. године,
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у 12.15 часова, на адреси наручиоца у Нишу, Вожда Карађорђа бр. 27, а обавиће
је Комисија.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у
поступку отварања понуда: Представници понуђача који ће учествовати у
поступку отварања дужни су да, пре почетка поступка јавног отварања понуда,
наручиоцу предају писана пуномоћја којим доказују овлашћење за учешће у
поступку јавног отварања понуда.
Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10
(десет) дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште
или непосредно, на адресу наручиоца Гимназија „Бора Станковић“ Ниш, Вожда
Карађорђа бр. 27, 18000 Ниш, путем електронске поште на e-mail:
sekretar.bs@gmail.com, или факсом на број 018/527-621 или 018/522-044, тражити
од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока
за подношење понуде.
Радно време наручиоца: Понедељак – петак, од 08.00 до 13.00 часова (у
преподневној смени), односно 14.00 до 19.00 часова (у поподневној смени)
Контакт особа је Слађана Миленковић.
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