Дана 25.01.2019. године
Бр. 01-7-3/4-2019
На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о
јавним набавкама.
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ
о б ј а вљу ј е
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА
Кетеринг
ЈНМВ У 01-7-3/2019
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Назив Наручиоца: ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ
САДУ
Адреса: Школска бр. 1, Нови Сад
Интернет страница: www.vtsns.edu.rs
2. Врста наручиоца: установа
3. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.
4. Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга – Услуга послужења и
доношења хране -кетеринг
Назив и ознака из општег речника набавки: 55300000 - Услуге ресторана и услуге
послуживања храном
5. Ова јавна набавка није обликована у више партија.
6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
7. Начин преузимања Конкурсне документације, односно интернет адреса где је
Конкурсна документација доступна: Конкурсна документација за предметну набавку
може се преузети са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и на интернет адреси
Наручиоца www.vtsns.edu.rs.
8. Начин подношења понуда и рок: Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не
може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице
може учествовати у више заједничких понуда.
Понуђачи своје понуде подносе непосредно, у затвореним и запечаћеним ковертама, са
назнаком: "ПОНУДА за јавну набавку Кетеринг – НЕ ОТВАРАТИ", лично или путем
поште. На полеђини коверте назначити назив и адресу понуђача, телефон, број факса и
особу за контакт.
Уколико понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да она стигне наручиоцу
до назначеног термина. Понуде се подносе на адресу: Висока техничка школа струковних
студија у Новом Саду, 21000 Нови Сад, Школска бр. 1. Рок за подношење понуда је
04.02.2019.године до 10:00 часова. Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача, која
није поднета Наручиоцу до назначеног рока.
По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке Наручиоца, вратиће све
неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете
неблаговремено.
9. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити по истеку
рока за подношење понуда, дана 04.02.2019. године са почетком у 14:00 часова, у
просторијама Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду, Школска бр. 1.
Отварање понуда је јавно.

10.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У
поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници
понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за
учествовање у отварању понуда.
11.Рок за доношење одлуке: Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана
отварања понуда.
Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се
започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у
наредних шест месеци.
12.Лице за контакт: Мирослав Ћираковић, мастер правник, емаил: cirakovic@vtsns.edu.rs
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ:
Бранка Петровић

