Број: 01/2020-123
Датум: 26.05.2020.године.

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
На основу члана 39. 60. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/2012, бр. 14/2015 и бр. 68/2015, у даљем тексту: Закон), члан 6. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/2015 и 41/2019),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01/2020-115 од 25.05.2020. године и
Решења о образовању комисије за јавну набавку број 01/2020-116 од 25.05.2020.
године.
АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА
Партизанска 7
Лесковац
Упућује:
ПОЗИВ
за подношење понуда
Назив наручиоца: Академија струковних студија Јужна Србија, Лесковац
Број јавне набавке: 1.1.3/2020
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: добра
Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал обликован по партијама
Ознака и назив из општег речника набавки:
Партија број 1- Канцеларијски материјал - 30192000
Партија број 2 Тонери : тонери за ласерске штампаче -30125110; тонери за фотокопире
апарате-30125120

Критеријум за оцену понуда: најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације: са сајта Портала за јавне набавка или
са сајта Академије www.akademijajs.edu.rs
Понуде се сачињавају према конкурсној документацији наручиоца искључиво на
преузетим обрасцима.
Рок за подношење понуда: крајњи рок за подношење понуда је 03.06.2020. године.
Благовременим се сматрају понуде које стигну на адресу „Академија струковних
студија Јужна Србија“Лесковац дана 03.06.2020. године најкасније до 10:00 часова.
Начин подношења понуде: понуде се достављају у запечаћеној коверти на коју се
лепи пропратни образац 2.6. који је саставни део конкурсне документације, путем
поште са повратницом, брзом поштом или непосредно на адресу: Академија
струковних студија Јужна Србија - Одсек за пословне студије, Владе Јовановића
бр. 8, 16000 Лесковац, (бивша Висока пословна школа струковних студија).
Наручилац не одговара за било какву последицу уколико понуђач не наведе
назив, адресу и предмет јавне набавке на коверти. Понуде које нису затворене, које су
непотпуне или су стигле после наведеног рока, неће бити разматране.
Место, време, начин отварања и услови за присуство понуђача: јавно отварање
понуда обавиће се одмах по истеку рока за подношење понуда, односно последњег
дана рока 03.06.2020. године, са почетком у 12:00 часова, у просторијама Академије
струковних студија Јужна Србија - Одсек за пословне студије, Владе Јовановића бр. 8,
16000 Лесковац, (бивша Висока пословна школа струковних студија).
Поступак отварања понуда је јаван. Представници понуђача који су поднели
понуду, пре почетка поступка морају предати посебно писмено овлашћење за
присуство поступку отварања понуда, оверено печатом и потписом овлашћеног лица.
Право учешћа у овом поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица
која испуњавају услове за учешће у поступку, у складу са чл. 75. и 76. Закона о јавним
набавкама.
Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у року од 10 дана од дана
отварања понуда.
Контакт особа је Анђелика Димитријевић, телефон 016/254-961, факс 016/242536, електронска адреса javnenabavke@akademijajs.edu.rs.
За додатна обавештења и информације у вези са конкурсном документацијом и
поступком јавне набавке, заинтересовани могу искључиво писаним путем упутити
захтев на адресу наручиоца: Академија струковних студија Јужна Србија - Одсек за
пословне студије, Владе Јовановића бр. 8, 16000 Лесковац, са назнаком „Питања у вези
са поступком јавне набавке“ „Канцеларијски материјал, обликован по партијама“,
редни број ЈН 1.1.3/2020 - добра Партија број ____или на електронску адресу

javnenabavke@akademijajs.edu.rs. Захтеви за додатна појашњења се могу упутити
најдуже пет дана пре истицања рока за предају понуда.
Питања, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуда
могу се достављати на електронску адресу javnenabavke@akademijajs.edu.rs у току
радног времена од 08-14 часова, радним данима од понедељка до петка.

