ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ
И ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАД
ПАНТЕ СРЕЋКОВИЋА БР. 2
Број: 30/1
Датум: 03.10.2016.

На основу члана 39. став 1. и члана 53. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број
124/12, 14/15 и 68/15), доноси се :

ОДЛУКА
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
1.Покреће се поступак јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – набавка топловодног
котловског постројења, редни број јавне набавке ЈНМВ бр.1/2016.
2.Назив и ознака из општег речника набавки: 42161000- топловодно котловско постројење
3.Редни број у Плану набавки: 1/2016.
4.Подаци о јавној набавци:

Јавна набавка мале вредности

5.Предмет јавне набавке: Набавка добра – топловодног котловског постројења на пелет, угаљ и дрва
П6.Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а):
7.Подаци о апропријацији у буџету,
односно у финансијском плану за
плаћање

583.333,00 динара без пореза на додату вредност
Средства за реализацију предметне јавне набавке
обезбеђена су изменама и допунама Финансијског
плана за 2016. годину од
28.09.2016. године и
Изменама и допунама Плана јавних набавки за 2016.
годину од 28.09.2016. године, у укупном износу од
700.000,00 динара (са ПДВ-ом), на економској
класификацији 51311 и то:
-износ од 700.000,00 (са ПДВ-ом) из буџета Републике
Србије, на разделу - Министарство просвете, науке
и технолошког развоја, у оквиру Програма расподеле
инвестиционих средстава за 2016.годину.
Уколико прихватљива понуђена цена буде веће од
утврђене, остатак до укуне цене ће бити финансиран
из сопствених средстава.

8. Оквирни датуми у којим ће се спроводити појединачне фазе поступка јавне набавке:
9. 9.Припрема конкурсне документације

У року до 10 дана од дана доношења одлуке о
покретању поступка

10. Објављивање позива за
подношење понуда на Порталу
јавних набавки и интернет страници
наручиоца

У року од 2 дана од дана израде конкурсне
документације

11. Рок за подношење и отварање
понуда

Рок за подношење понуда је 8 дана од објаве Позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца; јавно отварање понуда
обавиће се одмах након истека рока за подношење
понуда.

12. Рок за доношење одлуке о додели
уговора

У року од 10 дана од дана отварања понуда

13. Рок за закључење уговора

У року од 8 дана од дана протека рока за подношење
захтева за заштиту права

Доставити:
- Архиви
- Комисији за спровођење поступка

ДИРЕКТОР
Соња Влаховић, проф.сс

