РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИСОКА ТЕХНОЛОШКО
УМЕТНИЧКА СТРУКОВНА ШКОЛА
01 број: 672
25.08. 2017. године
Лесковац
ул. Вилема Пушмана бр.17

На основу члана 32, 39. и 53. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС
124/12....68/15...86/15) дана 25.08. 2017. год. доносим
ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 1
1. Покрећем јавну набавку мале вредности под редним бројем 1 за текућу 2017.
годину
2.
3.
4.
-

Врста поступка : Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Опис радова: ознака из класификације делатности : 42161000
Демонтажа постојећег котла
Набавка, испорука, уградња новог челичног топловодног котла
са припадајућим елементима

5. Процењена вредност набавке је 1.130.850,оо дин. без ПДВ-а., а 1.357.020,оо дин.
са ПДВ-ом
6. Подаци о апроприацији у буџету: Средства за реализацију предметне јавне набавке
обезбеђене су финансијским планом за 2017. годину број 597 од 04. 07. 2017. године и Плана
јавних набавки број 598 од 04. 07. 2017. год. у укупном износу од 1.138.850,оо дин. без ПДВ-а.
- Износ од 1.000.000,оо дин. са ПДВ-ом из буџета РС на разделу – Министарство
просвете, науке и технолошког развоја у оквиру Програма расподеле инвестиционих средстава
за 2017. годину
- Износ од 357.020,оо дин. са ПДВ-ом из сопствених средстава
7. Оквирни датум објављивања позива: 30.08.2017.год.
8. Начин подношења и рок за подношење понуда: Препорученом пошиљком или
лично на адресу: Висока технолошко уметничка струковна школа
Vilema Pu{mana 17, Leskovac , tel.факс 016-233-911
Рок: 08. 09. 2017.год. до 12,оо часова
9. Место, време и начин отварања понуда: 11.09.2017. год. у 11,оо час. у школи
10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: Пре почетка поступка јавног отварања понуда представници понуђача који
ће присуствовати поступку отварања понуда дужни су да Комисији предају писмена
пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног
отварања
11. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена

12. Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у оквирном
року не дужем од 8 дана од дана отварања понуде
13. Оквирни датум закључења уговора:
подношење захтева за заштиту права

У року од 5 дана од дана протека рока за

14. Датум почетка радова: У року од 3 дана од закључења уговора
15. Датум завршетка радова: У року од 5 дана од дана почетка радова
16. Извор финансирања: позиција у буџету 512 932
17. Лице за контакт: др Емилија Ђикић Јовановић
18. Комисија: а) др Новица Станковић
б) мр Ђорђе Милтеновић
в) Славица Миленовић

Директор Школе
др Емилија Ђикић Јовановић, проф.

Доставити:
- архиви
- Комисији за спровиђење конкурса

