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ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
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Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs
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ПОЗИВ
за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности

-

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара и то:

Угаљ мрки (прана коцка), пелет и огревно дрво-(транспорт, утовар,
истовар и сл.)
Право учешћа имају сва правна и физичка лица која поднесу доказе из члана
77. Закона о јавним набавкама којим доказују испуњавање услова из члана 75.
Закона или Изјаву којом понуђач потврђује да испуњава услове.
Увид у конкурсну документацију и њено преузимање може се извршити са веб
сајта Високе пољопривредно-прехрамбене школе (http://www.vpps.edu.rs/).
Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања на порталу
Управе за јавне набавке, односно, до 22.06.2018.год. до 10 часова.
Неблаговремене, незапечаћене и непотпуне понуде неће бити разматране.
Понуда мора бити сачињена на српском језику, оригиналном преузетом обрасцу
и према приложеном упутству, јасна и недвосмислена, са важношћу од најмање
30 дана од дана јавног отварања понуда, откуцана или исписана штампаним
словима, неизбрисивим мастилом, потписана од стране овлашћеног лица и
оверена печатом.
Свака страна преузете конкурсне документације, односно документације коју
понуђач доставља наручиоцу, мора бити парафирана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом.
Понуда се подноси на српском језику.
Понуде доставити на адресу: Висока пољопривредно-прехрамбена школа
струковних студија, ул. Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, у запечаћеној
коверти, са назнаком: „Понуда за јавну набавку мале вредности-УГАЉ мрки
(прана коцка), пелет и огревно дрво-не отварати“.
На полеђини коверте обавезно навести тачан назив и адресу понуђача, име и
презиме особе за контакт и број телефона.
Јавно отварање понуда обавиће се 22.06.2018.године у 11 часова, на адреси
наручиоца: Висока пољопривредно-прехрамбена школа струковних студија, ул.
Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље.
Отварању понуда могу да присуствују овлашћени представници понуђача, са
уредним писаним овлашћењем, које ће се предати комисији наручиоца пре
отварања понуда.
http://www.vpps.edu.rs
e-mail: vpps@beotel.rs

Тел: 027/324-311
027/324-878

Избор најповољнијег понуђача биће објављен на основу критеријума “најнижа
понуђена укупна цена“.
Наручилац ће у року од 5 (пет) дана од дана отварања понуда донети одлуку о
избору најповољније понуде, односно додели уговора за предметну набавку.
Сва додатна објашњења у вези са овим јавним позивом заинтересовани
понуђачи могу тражити електронским путем, упућивањем захтева на следећу
адресу: vpps@beotel.rs

