
 

ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

«НЕИМАР» 

Београдска 18, 18000 НИШ 

тел: 018/251-685, 251-063, 292 - 093 

факс:018/251-685 

                         email: gtsneimar@gmail.com 
 

Грађевинска техничка школа „Неимар“ из Ниша, објављује позив за подношење 

понуда у поступку јавну набавку мале вредности, редни број јавне набавке 8 – 

набавка рачунарске  опреме 

Наручилац_:Грађевинска техничка школа „Неимар“ из Ниша, је одлуком директора 

школе дел.бр. 04-2/54 од 15.10.2018.год., покренуо јавну набавку мале вредности, редни 

број јавне набавке 8,  за јавну набавку добара – набавка рачунарске опреме; назив и ознака 

из општег речника набавки: 30230000-0 - Рачунарска опрема и овим путем упућује позив 

свим заинтересованим понуђачима да доставе своју понуду . 

Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може 

преузети на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца 

https://www.gtsneimar.edu.rs/ 

Начин подношења понуда и рок: Понуда са припадајућом документацијом у затвореној и 

запечаћеној коверти достављају се на адресу наручиоца Грађевинска техничка школа 

„Неимар“ у Нишу, улица Београдска, број 18, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 

добара – набавка рачунарске опреме, редни број 8 - НЕ ОТВАРАТИ”. Рок за 

подношење понуда је 8 дана од објаве Позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки и интернет страници наручиоца. Понуда се сматра благовременом уколико је 

примљена од стране наручиоца до 26.10.2018. године до 12,00 часова. 

Време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се дана 26.10.2018. 

године са почетком у 12,00 часова, у просторијама наручиоца на адреси улица 

Београдска број 18 у Нишу, канцеларија секретара школе, уз присуство овлашћених 

представника понуђача, под условом да Комисији својство представника понуђача докажу 

овлашћењем овлашћеног лица понуђача да присутвују отварању понуда. 

Одлука о додели уговора: биће донета у року од 10 дана од отварања понуда 

Особа за контакт и информације :  Илић Мирела, секретар школе, тел. 018/292 – 093, 

email. gtsneimar@gmail.com 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ: Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 

Грађевинска техничка школа „Неимар“ у Нишу, улица Београдска, број 18 , електронске 

поште на e-mail gtsneimar@gmail.com или факсом на број 018/251-685 тражити од 

наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 

најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Додатне информације или 

појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр 8. Тражење додатних информација или 

појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 

                                                          Члан  Комисије за јавну набавку 

Илић Мирела 


