БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
ВИСОКА ШКОЛА СРУКОВНИХ СТУДИЈА
Краљице Марије 73, Београд
Број: 01-30/209
Датум: 13.05.2016. године,
На основу члана 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Београдска пословна школа – висока школа
струковних студија, објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке добара – Набавка противпожарне опреме са
уградњом број ЈН 11/2016
1. Назив наручиоца: БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА
СРУКОВНИХ СТУДИЈА

2. Адреса наручиоца: Београд, Краљице Марије 73.
3. Интернет страница наручиоца: www.bbs.edu.rs
4. Врста наручиоца: Школа
5. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
6. Врста предмета: добра
7. Опис предмета набавке: Набавка противпожарне опреме са уградњом
8. Назив и ознака из општег речника набавки: Разна опрема за противпожарну
заштиту -44480000

9. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за оцену
понуда је најнижа понуђена цена.
10. Адресе са којих се може преузети конкурсна документације: Са интернет
странице наручиоца: www.bbs.edu.rs, Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs, и
непосредним преузимањем у седишту Школе соба број 5 (писарница) на адреси
Београд, Краљице Марије 73. (сваког радног дана у периоду од 11,00 до 13,00 часова)
11. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се
достављају у затвореном омоту/коверти лично или препорученом пошиљком на адресу
наручиоца: Београдска пословна школа Висока школа струковних студија Београд,
Краљице Марије 73. На предњој страни омота/коверте исписује се текст ",,Понуда за
јавну набавку добара – ЈН 11/2016 Набавка противпожарне опреме са уградњом НЕ ОТВАРАТИ”, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.
Понуда на полеђини мора да има исписан назив, број телефона и адреса понуђача.
Понуђачи који понуду предају непосредно, предају је у писарници Школе соба
број 5. у приземљу Школе.
12. Рок подношења понуда: 13.06.2016. године,
Благовременом понудом сматраће се понуда приспела најкасније до 13.06.2016.
године, до 09,00 часова, на адресу наручиоца: Београдска пословна школа висока
школа струковних студија Београд, Краљице Марије 73. без обзира на начин
достављања.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране
Наручиоца до назначеног датума и часа.
Наручилац ће, по oкончању поступка отварања понуда, да врати понуђачима
неотворене све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
13. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда биће
обављено након истека рока за достављање понуда, односно 13.06.2016. године у 11,00
часова, у Зборници Школе на I спрату, Београд, Краљице Марије 73.
14. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда: У поступку отварања понуда могу учествовати само овлашћени
представници понуђача. Представници понуђача су дужни да доставе овлашћења за
заступање која су потписана од стране одговорног лица понуђача и оверена печатом
понуђача, заведена у одговарајући деловодник понуђача. Пре почетка отварања понуда,
представници понуђача обавезни су да предају Комисији овлашћења за учествовање.
15. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10
(десет) дана од дана отварања понуда.
16. Лице за контакт : Милан Јовчић, e-mail: milan.jovcic@bbs.edu.rs; телефон
011/3042-320; факс 011/2424-069

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Милош Ђуровић

