
Студентски центар „Приштина“ 
       Број: 02-147/2019 
   Датум:  11.09.2019. год. 
     Косовска Митровица 
 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, 

бр. 124/2012, 14/15 и 68/15),  Студентски центар „Приштина“ – Косовска Митровица упућује: 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

1) Подаци о наручиоцу:  

Назив наручиоца: Студентски центар “Приштина“ – Косовска Митровица 

Седиште наручиоца: Џона Кенедија бр. 6, 38220 Косовска Митровица  

ПИБ:   101465620 

Матични брoj:  09019103 

Интернет страница: www.scp.org 

e-mail: scp.nabavke@gmail.com 

2) Подаци о предмету набавке: 

Врста поступка јавне набавке: Јавна набвка мале вредности 

Врста набавке: Добра 

Редни број набавке: 2-КМ 10/2019 

Предмет јавне набавке: Набавка електронских картица и апликативног софтвера за 

електронски систем за издавање и експлоатацију студентских 

картица, обликоване у више посебних истоврсних  целина 

(партија) од I до II 

Набавка је обликована по следећим партијама: 

 Назив партије 
Назив и ознака из општег 

речника 

Партија I 
Електронске картице и потрошни материјал за 

персонализацију студентских картица   
30162000 – Паметне (смарт) 

картице 

Партија II Апликативни софтвер за електронски систем за 

издавање и експлоатацију студентских картица 

48000000 – програмски пакети 

и информациони системи 

 

3) Уговор није резервисан за установе, организације или привредне субјекте за радно 

оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица. 

4) Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“. 

Прецизни опис критеријума и пондерски рачун садржан је у конкурсној документацији. 

5) Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација је доступна на 

увид на Порталу јавних набавки /www.portal.ujn.gov.rs/ и на адреси, Студентски центар 



„Приштина“ Џона Кенедија бр. 6, 38220 Косовска Митровица, сваког радног дана од 08,00-14,00 

часова.      

6) Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуда се подноси лично или 

путем поште у затвореној коверти, овереној печатом подносиоца понуде. На полеђини коверте 

мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт. 

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду сложена по редоследу ради прегледности и 

повезана траком у целину и запечаћена тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или 

замењивати појединачни листови или прилози, а да се видно не оштете листови или печат. У 

случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно навести да се ради о групи 

понуђача (заједничка понуда) и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуда се подноси на адресу наручиоца: Студентски центар „Приштина“ – Косовска Митровица, 

Џона Кенедија бр. 6, са напоменом: "Понуда за  јавну набавку  број 2-КМ 10/2019 Набавка 

електронских картица и апликативног софтвера за електронски систем за издавање и 

експлоатацију студентских картица, обликоване у више посебних истоврсних  целина (партија) од 

I до II – Партија _____________________________________________________  не отварати пре 

рока предвиђеног за отварање понуда". 

7) Рок за подношење понуда је: Рок за подношење понуда је до 30,09.2019. год. најкасније 

до 10.00 часова. 

  

8) Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и одржаће се по 

истеку рока за подношење понуда, 30.09.2019. године у 10.00 часова у просторијама Студентског 

центра „Приштина“ на адреси Џона Кенедија бр. 6 Косовска Митровица, у присуству чланова 

Комисије. 

9) Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда: У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре 

почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку 

отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати 

овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде. 

10)  Рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлука о додели уговора за предметну јавну 

набавку биће донета у року од 5 дана од дана отварања понуда. 

11)  Контакт: e-mail scp.nabavke@gmail.com  Додатне информације и обавештења у вези са 

припремом понуде понуђач може тражити искључиво у писменом облику, достављањем захтева 

на адресу научиоца – Студентског центра "Приштина" - Косовскa Митровицa, са назнаком: 

"питања за комисију за јавну набавку број 2-КМ 10/2019, Партија___________________________ 

________________________________". 

 

 


