Образац бр. 1
Наручилац: ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП, Београд
Редни број јавне набавке: ЈНМВ 5/2018
ПАРТИЈА 1 : НАБАВКА ЧЕТИРИ (4 ) НОВА АУТОМОБИЛА
– FIAT PUNTO MY13 1.3 MJTD 95KS E6 EASY 5V

број 1221/1 од 30.05.2018.године

На основу члана 55. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС број
124/2012, 14/2015, 68/2015) Техничка школа ГСП упућује :
ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈА 1 : НАБАВКА ЧЕТИРИ ( 4 ) НОВА АУТОМОБИЛА
МАРКЕ : FIAT PUNTO MY13 1.3 MJTD 95KS E6 EASY 5V

Предмет јавне набавке, набавка добара : НАБАВКА ЧЕТИРИ ( 4 ) НОВА АУТОМОБИЛА ОРН
34110000

1.Оквирни датум закључивања Уговора: јул 2018. године.
2.Датум реализације јавне набавке: јун –јул

2018 . године

3.Извор финансирања јавне набавке: сопствена средства
4.Врста поступка јавне набавке : Отворена набавка
5.Начин спровођена : набавка у партијама са тим да ова предметна набавка преставља
Партију број 1
6.Критеријум за доделу Уговора и избор најповољније Понуде :најнижа понуђена цена
ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ НАЈНИЖОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен
понуђачу који је понудио најкраћи рок испоруке.
У случају истог понуђеног рока испоруке, уговор ће бити додељен понуђачу који је
понудио најдужи рок плаћања.
Ако се на напред наведени начин не може доделити уговор јер су понуде и даље у свему
једнаке,уговор ће бити додељен оном понуђачу који је први доставио понуду Наручиоцу.
7.Преузимање конкурсне документације и достављање Понуда: је 30 дана од дана
објављивања Позива за достављање Понуда, односно до 28.06.2018. 2018.године( четвртак
) до 10,00 часова. Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију у
Техничкој школи ГСП , улица Радослава Грујића 2 у Београду, сваког радног дана од 8 до
14 часова ,као и на интернет страници наручиоца и Порталу Управе за јавне набавке.
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8.Јавно отварање понуде је истог дана 28.06.2018. године ( четвртак) у 10,15 часова у
просторијама школе.
9..Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком "Понуда не отварати-за јавну
набавку добара ПАРТИЈА 1 : НАБАВКА ЧЕТИРИ ( 4 ) НОВА АУТОМОБИЛА
FIAT PUNTO MY13 1.3 MJTD 95KS E6 EASY 5V , за потребе обуке вожње у ЦОВ-у
-шифра набавке ЈН 5/2018 на адресу: Радослава Грујића 2 Београд
10..На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу, телефон и особу за контакт.
11.Понуђач је обавезан да достави понуду у свему према условима из конкурсне
документације и захтевима наручиоца. Све додатне информације могу се добити на
телефоне 011-2458-626, 2445-966,особа за контакт је дип.инж.саобраћаја Тучић Душко .
12. Понуђач подноси понуду САМОСТАЛНО
13.Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла у Техничку школу
ГСП, Радослава Грујића 2,Београд , закључно са 28.06.2018.године до 12,00 часова
Понуђач може поднети само једну понуду У ЈЕДНОЈ ПАРТИЈИ ЈН 5/2018
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на
Порталу ЈН, односно до 28.06.2018. године до 10,00часова.
14. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана
28.06.2018. године,у 10,15 часова.
у просторијама Техничке школе ГСП ,Радослава Грујића 2 ,Београд у присуству чланова
Комисије и овлашћених представника понуђача. Отварање понуда је јавно и може
присуствовати свако заинтересовано лице.
15. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку oтварања
понуда:
У поступку отварања понуда могу активно учествовати опуномоћени представници
понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће
присуствовати поступку отварања понуда дужни су да Комисији за ЈНМВ предају писмена
пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања
понуда. Пуномоћје мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од
стране одговорног лица понуђача.
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16. Одлука о доношењу одлуке и додели уговора: Одлука о додели уговора биће донета у
року од 10 дана од јавног отварања понуда.
Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана од
дана њеног доношења.
Наручилац ће са изабраним понуђачем да закључи Уговор након истека рока за подношење
захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

17. Лице за контакт: У вези припремања понуде понуђач може у писаном облику тражити
од наручиоца додатне информације и објашњења. Контакт oсоба:Душко Тучић , тел/факс
011-2458-626 ,ауто-школа Техничке школе ГСП ,Радослава Грујића 2 ,Београд, e-mail :
skolagsp@gmail.com
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ПАРТИЈА 2

1221/2 од 30.05.2018.године

НАРУЧИЛАЦ : ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП ,БЕОГРАД
РАДОСЛАВА ГРУЈИЋА 2
НАБАВКА ЈЕДНОГ 1 ( ЈЕДНОГ ) ПОЛОВНОГ КАМИОНА ЈН број

5/2018

Образац 2.1
На основу члана 55. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС број
124/2012,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка ЈН број 5 /2018, Техничка
школа ГСП из Београда упућује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке –набавка добара –ПАРТИЈА 2 НАБАВКА ЈЕДНОГ ( 1) ПОЛОВНОГ КАМИОНА ЈН број 5/2018
1.Подаци о наручиоцу
Наручилац: Техничка школа ГСП ,Радослава Грујића 2, 11000,Београд
Интернет страница наручиоца:www.tehnickaskolagsp.edu.rs
ПИБ : 100 157484
МАТИЧНИ БРОЈ: 07018878
Телефон/факс: 011-2458-626
2. Врста поступка : отворени поступак
3.Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке

је набавка добара: ЈЕДНОГ ПОЛОВНОГ КАМИОНА

за потребе обуке возача моторних возила .
4. Предметна набавка представља ПАРТИЈА 2 ЈН број 5/2018
5.Назив и ознака из општег речника набавке:Половна возила за превоз робе ОРН 3413700
6. Поступак се спроводи ради закључења уговора у јавној набавци ПАРТИЈА 2 ЈН 5/2018 у
отвореном поступку уз примену Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 ) и других важећих прописа из ове области.
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7. Понуђач подноси понуду САМОСТАЛНО
8. Критеријум за доделелу уговора : НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА
Избор између достављених прихватљивих понуда вршиће се применом критеријума зa
партију 2 „најнижа понуђена цена“.
ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ НАЈНИЖОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен
понуђачу који је понудио најкраћи рок испоруке.
У случају истог понуђеног рока испоруке, уговор ће бити додељен понуђачу који је
понудио најдужи рок плаћања.
Ако се на напред наведени начин не може доделити уговор јер су понуде и даље у свему
једнаке,уговор ће бити додељен оном понуђачу који је први доставио понуду Наручиоцу.
9. Начин преузимања конкурсне документације:
Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију у Техничкој школи ГСП ,
улица Радослава Грујића 2 у Београду, сваког радног дана од 8 до 14 часова ,као и на
интернет страници наручиоца и Порталу Управе за јавне набавке.
10. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:
Понуђач подноси понуду у Техничкој школи ГСП у ,Радослава Грујића 2 ,Београд у
затвореној и запечаћеној коверти са назанаком –Понуда за набавку добараНАБАВКА 1 ( ЈЕДНОГ) ПОЛОВНОГ КАМИОНА „НЕ ОТВАРАТИ„ (ЈН број 5/2018 ) а
на полеђини коверте : назив понуђача, адресу , контакт особу и телефон.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла у Техничку школу ГСП,
Радослава Грујића 2,Београд , закључно са 28.06.2018.године до 12,00 часова
Понуђач може поднети само једну понуду.
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на
Порталу ЈН, односно до 28.06.2018. године до 12,00часова.
11. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана
28.06.2018. године,у 12,15 часова.
у просторијама Техничке школе ГСП ,Радослава Грујића 2 ,Београд у присуству чланова
Комисије и овлашћених представника понуђача. Отварање понуда је јавно и може
присуствовати свако заинтересовано лице.
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12. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку oтварања
понуда:
У поступку отварања понуда могу активно учествовати опуномоћени представници
понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће
присуствовати поступку отварања понуда дужни су да Комисији за ЈНМВ предају писмена
пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања
понуда. Пуномоћје мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од
стране одговорног лица понуђача.

13. Одлука о доношењу одлуке и додели уговора: Одлука о додели уговора биће донета у
року од 10 дана од јавног отварања понуда.
Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана од
дана њеног доношења.
Наручилац ће са изабраним понуђачем да закључи Уговор након истека рока за подношење
захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

14. Лице за контакт: У вези припремања понуде понуђач може у писаном облику тражити
од наручиоца додатне информације и објашњења. Контакт oсоба:Душко Тучић , тел/факс
011-2458-626 ,ауто-школа Техничке школе ГСП ,Радослава Грујића 2 ,Београд, e-mail :
skolagsp@gmail.com
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