
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Назив наручиоца: Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија 

Адреса наручиоца: Војводе Степе 283 

Интернет страница наручиоца: www.viser.edu.rs 

Врста наручиоца: Високообразовна установа чији је оснивач Република Србија 

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности 

Врста предмета: услуге 

За услуге: услуга физичко-техничког обезбеђења објекта школе 

Ознака из општег речника: 79710000- услуга обезбеђења 

 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:  

најнижа цена 

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна 

документација доступна:  

Конкурсна документација се преузима у складу са чланом 62. став 1. Закона о јавним набавкама.  

У случају  непосредног преузимања, иста се може преузети на адреси Висока школа 

електротехнике и рачунарства, Београд, Војводе Степе 283, приземље, Секретаријат, сваког 

радног дана у периоду од  9:30 до 16:00 часова или на интернет адреси www.viser.edu.rs, као и на 

Порталу јавних набавки 

 

 

Начин подношења понуде и рок за доставу исте: 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуду доставити у затвореној коверти 

са назнаком назива и шифре поступка и напоменом „ПОНУДА, НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: 

Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, Војводе Степе 283, приземље, 

Секретаријат. 

Рок за преузимање конкурсне документације и доставу понуде је 02.03.2018.године до 10:00 

часова. 

Благовременом се сматра понуда која је примљена и оверена заводним печатом Школе (на 

наведеној адреси) најкасније до 10:00 часова последњег дана рока, без обзира на начин на који 

је послата. 

 

Место, време и начин отварања понуда:  

Поступак отварања понуда ће се спровести 02.03.2018. године у 11:00 часова, у просторијама 

Школе, у Београду, Војводе Степе 283. Поступак отварања понуда је јаван. 

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:  

Јавност подразумева присуство представника понуђача који су поднели понуду, а који пре 

почетка поступка, морају предати посебно писмено овлашћење за учествовање у  поступку 

отварања понуда, издато, оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

 

Рок за доношење одлуке:  

Одлука о додели уговора у поступку предметне набавке донеће се на основу члана 108. Закона о 

јавним набавкама  („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) у року  

од 8 дана од дана отварања понуда, уз примену критеријума најниже понуђене цене. 

 

http://www.viser.edu.rs/

