
Висока пословна школа 

струковних студија 

Број 364 

Датум: 26.08.2015. 

 

 

На основу члана 8., члана 39., члана 55. став 1. тачка 2. и члана 60. став 1. тачка 2. 

Закона о јавним набавкама, Висока пословна школа струковних студија у Ваљеву, 

Ул. Вука Караџића 3а, (скраћени назив: ВИПОС), као наручилац у поступку јавне 

набавке мале вредности – РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА, објављује  

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 
 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

Висока пословна школа струковних студија Ваљево, Ул. Вука Караџића бр. 3а, 

14 000 Ваљево 

http://www.vipos.edu.rs 

 

2. Врста наручиоца: 

Наручилац је високошколска установа. 

 

3. Врста поступка јавне набавке: 

Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности – 

РЕЗЕРВИСНА ЈАВНА НАБАВКА. 

 

4. Опис предмета јавне набавке, ознака и назив из општег речника 

набавке:  

Предмет јавне набавке су радови – РАЗНИ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ 

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА зграде ВИПОСа, а спецификација 

предмета јавне набавке је део конкурсне документације. 

 

Ознака и назив из општег речника набавке: 45450000 – остали завршни 

грађевински радови 

 
5. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:  

Критеријум за избор најповољније понуде је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА (У 

ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким ценама, Наручилац ће 

избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду 

понуђача који је понудио најкраћи рок за завршетак радова). 

 

6. Начин преузимања конкурсне документације: 

Конкурсна документација неопходна за давање понуде, може се преузети 

електронским путем са Портала јавних набавки, преко интернет странице 

Наручиоца, одељак Јавне набавке, до истека рока за подношење понуда. 



7. Начин подношења понуде и рок:  

Понуде се могу доставити лично или путем поште на адресу Наручиоца (Ул. 

Вука Караџића бр. 3а, 14 000 Ваљево) односно електронским средствима, 

најкасније до 04.09.2015. године, до 12:00 часова. 

Понуда у штампаном облику подноси се у затвореној и запечаћеној коверти, са 

тачно наведеним називом понуђача, адресом, контакт особом, бројем телефона 

и назнаком: ''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА БРОЈ: 404-8/2015, 

НЕ ОТВАРАТИ”. 
 

8. Место, време и начин отварања понуда: 

Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, на дан истека рока за подношење 

понуда дана 04.09.2015. године, у 13 часова, на адреси наручиоца: Висока 

пословна школа струковних студија у Ваљеву, Ул. Вука Караџића бр. 3а. 

 

9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у 

поступку отварања понуда: 

Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним 

овлашћењем за учешће у поступку отварања (оверено и потписано пуномоћје), 

које подносе Комисији пре почетка јавног отварања. 

 

10. Рок за доношење одлуке: 

Рок за доношење Одлуке о избору најповољније понуде тј додели уговора је 10 

дана од дана јавног отварања понуда у складу са Законом о јавним набавкама. 

 

Наручилац задржава право да изабере једног понуђача зависно од повољности 

понуде или да одустане од избора, ако установи да ниједна понуда не одговара 

захтевима из конкурсне документације.  

 

11. Лице за контакт код наручиоца:   

Ненад Михаиловић, асистент, e-mail: nenad.mihailovic@vipos.edu.rs 

 

 

                                                                                Директор ВИПОС-а 

                                                                                мр Весна Марковић 

 

 

 

 

 

 


