TEХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН"
23000 ЗРЕЊАНИН
УЛ.ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ
Број : 01-4124/3
Дана : 13.09.2016.
Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована Решењем бр.01-4124/1
Техничког факултета “Михајло Пупин” на основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним
набавкама (“Сл. Гласник Р.С. Број 124/12, 14/15 и 68/15 “) објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку јавне набавке услуга мале вредности

AУТОБУСКИ ПРЕВОЗ СТУДЕНАТА
ЈНМВ – У – 06/16
Подаци о Наручиоцу
Назив : Технички факултет „ Михајло Пупин “
Адреса : Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
Интернет страница : www.tfzr.uns.ac.rs
Врста наручиоца : Просветна установа
Врста поступка : Јавна набавка у поступку мале вредности
Опис предмета набавке : Услуге аутобуског превоза студената - ЈНМВ - У -06/16
Општи речник набавке : - Најам аутобуса и међуградских аутобуса са возачем 60172000
Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија :
Предметна набавка се не обликује по партијама
Критеријум за доделу уговора :
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације :
1) непосредно код Наручиоца 2) са Портала јавних набавки 3) са Интернет адресе Наручиоца
Начин подношења понуде :
1. Поштом на адресу Наручиоца 2. Непосредно на деловодник Наручиоца
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Рок за подношење понуда је : 21.09.2016.године до 15,00 часова
Место, време и начин отварања понуда :
Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама Наручиоца,
Зрењанин,ул.Ђуре Ђаковића бб по истеку рока за подношење понуда, односно 21.09.2016.
године у 16,00 часова.
Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда :
Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем за
учешће у поступку отварања, које подносе Комисији пре почетка јавног отварања.
Рок за доношење одлуке :
Наручилац ће Одлуку о додели уговора у предметној јавној набавци донети у року од
максимално 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.
Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу У.Ј.Н. и својој Интернет адреси у
року од 3 (три) дана од дана доношења.
Лице за контакт :
Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у
писаном облику на e-mail: dekanat@tfzr.uns.ac.rs или на факс 023/550-520.
Контакт особа је Здравко Иванковић, телефон, 064/165-76-61
Остало :
Понуду доставити на адресу :
Технички факултет "Михајло Пупин" ул. Ђуре Ћаковића бб, 23000 Зрењанин, са
назнаком :
,,Понуда за јавну набавку услуга мале вредности – Услуге аутобуског превоза студената
- ЈНМВ - У – 06/16 – НЕ ОТВАРАТИ ”
Понуђач мора испуњавати Законом одређене услове за учествовање у поступку, а понуду у
целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом и позивом. У супротном
понуда се одбија.
Понуђач понуду подноси непосредно на деловодник Наручиоца или путем поште у затвореној
коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања истих може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
За Комисија за спровођење јавне набавке
Здравко Иванковић
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