На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 57. став 2, члана 60. став 1. тачка 2)
Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и
68/15)
МИНИСТАРСТВО
ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
11000 Београд, Немањина 22-26
оглашава
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности
за јавну набавку добра – Набавка опреме за школе учеснице ,,ИТ караван 04“
ЈН МВ 26/2019
1. Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26,
Београд, www.mtt.gov.rs, орган државне управе, позива сва заинтересована лица да
поднесу своје понуде под условима из конкурсне документације.за предметну јавну
набавку.
Предмет јавне набавке: Добра – Набавка опреме за школе учеснице ,,ИТ караван
04“.
Назив и ознака из општег речника набавке:
30213200 – Таблет рачунари;
30195200 – Електрична табла или помоћни прибор;
39113600 – Клупе;
09331000 – Соларна плоча.
Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа
понуђена цена“.
Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који буде извучен жребањем (Комисијским извлачењем
цедуљице са називом понуђача, из кутије, у присуству понуђача, о чему ће бити сачињен
посебан записник).
Начин на који ће бити извршео жребање: Наручилац ће писмено обавестити све
понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које су једнаке према критеријуму и
резервном критеријуму, а на основу којих су најповољније. Извлачење путем жреба
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире
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ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде
на извученом папиру ће бити додељен уговор. О спроведеном жребу се сачињава
записник који потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача.
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник о
спроведеном жребу, а присутним овлашћеним представницима понуђача се записник
предаје одмах након спроведеног жреба.
2. Начин преузимања конкурсне документације:
Конкурсна документација је доступна на интернет адреси Министарства трговине,
туризма и телекомуникација: www.mtt.@gov.rs и Порталу јавних набавки
http://portal.ujn.gov.rs/
3. Начин подношења понуда и рок:
Рок за подношење понуда је 07.06.2019. године до 10:00 часова на писарници
Наручиоца.
Послове писарнице за Наручиоца обавља писарница Управе за заједничке послове
републичких органа, ул. Немањина 22-26, Београд. Детаљно упутство о начину
подношење понуда је дато у конкурсној документацији за предметну јавну набавку.
4. Време и место отварања понуда:
Отварање понуда одржаће се истог дана по истеку рока за подношење понуда, у
11:00 часова у просторијама Наручиоца, Немањина 22-26, 10. спрат, канцеларија број
30. Отварање понуда је јавно.
5. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда у име
понуђача морају Комисији Наручиоца доставити одговарајуће овлашћење потписано од
стране одговорног лица понуђача и са печатом понуђача. У противном наступају као
јавност и не могу предузимати активне радње у поступку (потписивање записника,
истицање приговора и др.)
6. Рок за доношење одлуке:
Рок за доношење одлуке не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда,
у складу са чланом 108. став 3. ЗЈН.
7. Контакт:
Министарство трговине, туризма и телекомуникација - Одсек за јавне набавке,
Немањина 22-26, Београд, 10. спрат, канцеларија број 30 и 31, контакт телефон:
011/3614-077 и 011/2643-028.
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