
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОНОВЉЕНОМ ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ОД СТРАНЕ ВИШЕ НАРУЧИЛАЦА: 

Добра  - Опрема намењенa реализацији Еразмус+ пројекта Pro-VET 

Редни број јавне набавке: 8/2019 

1. Називи и адресе наручилаца:  
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Војводе Степе 283, Београд; 
Универзитет у Београду, Београд, ул. Студентски трг бр. 1; 
Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, ул. др Зорана Ђинђића бр. 1 
Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад, ул. Владимира Перића - Валтера бр. 4 

2. Интернет страница наручиоца: www.viser.edu.rs (линк јавне набавке) 

3. Врста наручиоца: Установа високог образовања 

4. Врста поступка: Отворени поступак 

5. Врста предмета: Добра 

6. Предмет јавне набаке: Предмет јавне набавке су добра - опрема за потребе реализације 
ERASMUS+ пројекта Pro-VET са ознакама из ОРН: 30230000 - Рачунарска опрема, 48820000 - Сервери, 
38650000 - Фотографска опрема и 32300000 - Телевизијски и радио пријемници и уређаји за снимање  
или репродукцију звука или слике. 

7. Број партија: Набавка се реализује у осам партија. 
Партија 1А - Рачунарска опрема; наручилац Универзитет у Београду; 
Партија 1Б - Аудио и видео опрема; наручилац Универзитет у Београду;  
Партија 1В – Штампачи и скенери; наручилац Универзитет у Београду; 
Партија 2А - Рачунарска опрема; наручилац Универзитет у Новом Саду;  
Партија 3А - Рачунарска опрема; наручилац Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду; 
Партија 3Б - Аудио и видео опрема; наручилац Висока пословна школа струковних студија у Новом 
Саду; 
Партија 3В - Сервери; наручилац Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду;  
Партија 4А - Рачунарска 3Д и видео опрема; наручилац Висока школа електротехнике и 
рачунарства струковних студија у Београду; 

8. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

9. Конкурсна документација се може преузети  у просторијама Високе школе електртехнике и 
рачунарства струковних студија, улица Војводе Степе 283, Београд, сваког радног дана у периоду од 
09:00 - 14:00 часова, у просторијама правне службе  Школе,  са интернет странице наручиоца 
www.viser.edu.rs (линк јавне набавке) и са Портала јавних набавки. 

10. Начин подношења понуда, рок за подношење понуда, место, време и начин отварања понуда: 
Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној коверти овереној печатом на 
адресу наручиоца: Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, ул. Војводе Степе 
283, Београд- Вождовац, обавезном назнаком на лицу коверте: "Понуда за јавну набавку добара ЈН број 
8/2019- не отварати“, препорученом поштом или лично у секретаријату Школе. На полеђини коверте 
навести назив, адресу и број телефона понуђача. 
Понуде се подносе до 27.1.2020.године до 10.00 часова, а отварање понуда извршиће се истог дана у 
12,00 часова, у службеним просторија наручиоца. 
Благовременом понудом ће се сматрати понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном 
у позиву за подношење понуда. 

11. Пре почетка отварања понуда, представници понуђача који присуствују поступку отварања 
понуда, предају пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. 

12. Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора о јавној набавци у року од 25 дана од дана 
отварања понуда. 

13. Особа за контакт је Далибор Вукић, е-пошта: daliborv@viser.edu.rs                                                                                                 


