Наручилац

Економско – трговинска школа

Адреса

Браће Тан 1

Место

Бечеј

Број одлуке

463-1/13

Датум

15.10.2013.

На основу члана 39. и 53. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12),
директор школе доноси:
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке мале вредности
ПОКРЕЋЕ СЕ поступак набавке мале вредности – Набавка рачунара и
рачунарске опреме број ЈНМВ 3/13, шифра 30211400,30213100
1. Врста предмета јавне набавке: Добра
2. Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
Подаци о апропријацији у буџету,
односно у финансијском плану за
плаћање

Потврда о потребним финансијским
средствима за дату јавну набавку

Набавка рачунара и рачунарске опреме
број
ЈНМВ 3/13, шифра 30211400,30213100
616.666,67
Средства за наведену набавку су предвиђена
на конту 512 611
Потврђујем да наручилац на наведеним
позицијама и контима има предвиђена
финансијска средства
Потпис лица одговорног за финансијска
питања
___________________________________
Милијана Татић, шеф рачуноводства
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3. Оквирни датуми у којима ће спроводити појединачне фазе поступка јавне
набавке:
Припрема конкурсне документације
Достава позива потенцијалним
понуђачима
Рок за подношење и отварање понуда
Рок за доношење одлуке о избору
најповољније понуде
Рок за закључење уговора

Конкурсна документација ће бити
припремљена у року од 5 дана од дана
доношења
одлуке
о
покретању
поступка
Позив ће потенцијалним понуђачима
бити достављен одмах након израде
конкурсне документације
Рок за подношење понуда је 8 дана од
дана упућивања Позива. Понуде ће се
отварати истог дана.
Одлука о додели уговора биће донета
у року од 7 дана од дана отварања
понуда
Уговор ће бити закључен након истека
рока за подношење захтева за заштиту
права.

4. Предмет јавне набавке обликован је у више партија:
Да

Не

Одговорно лице:
Гордана Ковачев, директор

Наручилац

Економско – трговинска школа

Адреса

Браће Тан 1

Место

Бечеј

Број одлуке

463-2/13

Датум

15.10.2013.

На основу члана 54. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12) директор
школе доноси:
РЕШЕЊЕ
о образовању Kомисије за набавку мале вредности
ПОКРЕЋЕ СЕ поступак набавке мале вредности – Набавка рачунара и
рачунарске опреме број ЈНМВ 3/13, шифра 30211400,30213100

Комисија се образује у следећем саставу:
Састав
-

Председник

1.

Члан

2.

Члан

Име и презиме
Вера Марковић, секретар школе
Јована Топић, службеник за јавне
набавке
Тамаш Немет, професор
Рачунарства и информатике

Потпис

Задаци Комисије

Рокови за извршење задатака

1. Израда конкурсне документације

Конкурсна документација ће бити
припремљена у року од 5 дана од
дана доношења одлуке о покретању
поступка

2. Припремање и слање позива за
подношење понуда

Позив ће потенцијалним понуђачима
бити достављен одмах након израде
конкурсне документације

3. Прикупљање и отварање понуда

Рок за подношење понуда је 8 дана
од дана упућивања Позива. Понуде ће
се отварати истог дана.

4. Преглед и стручна оцена понуда

Одлука о додели уговора биће донета
у року од 7 дана од дана отварања
понуда

5. Предлагање наручиоцу избора
најповољније понуде

Уговор ће бити закључен након
истека рока за подношење захтева за
заштиту права.

Одговорно лице:
Гордана Ковачев, директор

