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На основу чл. 39. и 53. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), директор школе доноси:

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке мале вредности
ЈНМВ 02/2017
Покреће се поступак јавне набавке мале вредности, чији је предмет јавне набавке је набавка
НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА НАСТАВУ 02/2017.
Процењена вредност јавне набавке је 916.000,00 динара (без ПДВ-а).
Извор финансирања: буџет Града Новог Сада за 2017. gодину, а за 2018. годину средства ће бити
обезбеђена према пројекцији Финансијског плана Града Новог Сада.
Економска класификација: 4266 – Материјал за наставу
Општи речник набавки: 39162110 – материјал за образовање
Оквирни датуми у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка јавне набавке су:
- припрема конкурсне документације и позива за достављање понуда и Објављивање на порталу јавних
набавки и интернет старници наручиоца – до 10 дана од дана доношења Одлуке
- додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде – најкасније до 5 дана пре
отварања понуда
- подношење понуда од стране понуђача - у року од 8 дана од објављивања конкурсне документације и
позива за достављање понуда на порталу јавних набавки и интернет старници наручиоца
- јавно отварање понуда – последњег дана за доставу понуда, у просторијама Наручиоца,
Електротехничка школа ”Михајло Пупин” Нови Сад , Футошка 17
- доношење одлуке о избору најповољније понуде – до 8 дана од дана јавног отварања понуда
- рок за закључење уговора о јавној набавци - у року од 8 дана од дана протека рока за подношење
захтева за заштиту права.
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Предмет јавне набавке обликован по партијама.
Понуде са варијантама нису дозвољене.

Одговорно лице
___________________________
Милан Вукобрат, директор

