
Дом ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад 

Број: 1821/1/15-05/5 

Датум: 30.11.2015. године 

Нови Сад, Епископа Висариона 3 

 

 

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку Дома ученика средњих школа 

„Бранково коло“ Нови Сад, Епископа Висариона бр. 3 (у даљем тексту: наручилац), 

објављује 

 

 

        ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
- За поступак јавне набавке мале вредности добара - 

 

 

1. Наручилац: 

Дом ученика средњих школа 

„Бранково коло“ 

Нови Сад, Епископа Висариона бр. 3 

  

Интернет страница: www.dombrankovokolo.rs 

ПИБ: .......................................100277842 

Матични број: ......................  08066213 

Текући рачун: ........................ 840-125661-87 

Телефон/факс: ........................ 021/422-784 

E-mail: nabavke@dombrankovokolo.rs  

Лице за контакт: Драгица Самарџић 

 

2. Врста наручиоца: просвета, ученички и студентски стандард. 

 

3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности – ЈН број 9/15-МВ. 

 

4. Предмет јавне набавке: добра. 

 

Опис: Алат и инвентар. 

 

Набавка је обликована у две партије и то:  

Редни 

број 

Назив партије Назив и ознака из општег речника 

набавке 

1. Кухињска опрема 39221000 Кухињска опрема 

2. Душеци 39143112 Душеци 

 

5. Не спроводи се резервисана јавна набавка.  

 

6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

 

7. Преузимање конкурсне документације: 

- са Портала јавних набавки: portal.ujn.gov.rs  и  

- са интернет адресе Наручиоца: www.dombrankovokolo.rs. 
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8. Начин подношења понуде и рок: 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити 

да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, особу за 

контакт и број телефона, као и то да ли понуђач наступа самостално или понуду подноси 

група понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 

се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу:  

Дом ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад, 

Епископа Висариона бр. 3, са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку добара – АЛАТ И ИНВЕНТАР, ЈН бр 9/15, 

партија број __________________ - НЕ ОТВАРАТИ”. 
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

09.12.2015. године, до 11,00 часова.  

    

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Понуда се може доставити непосредно у канцеларији секретаријата 

Наручиоца, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова. 

Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду 

пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

 

Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка 

отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

 

9. Место, време и начин отварања понуда: 

Све благовремено приспеле понуде биће јавно отворене у присуству 

заинтересованих лица и Комисије за јавне набавке, последњег дана истека рока за 

подношење понуда, односно 09.12.2015. године, у 12,00 часова, у просторијама наручиоца, 

у Новом Саду, ул. Епископа Висариона бр. 3. 

 

10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда: 

Јавном отварању понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача. Представник понуђача пре почетка поступка отварања понуда мора предати 

Комисији за јавну набавку писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, 

оверено потписом и печатом овлашћеног лица, као и личну карту на увид. 

 

11. Рок за доношење одлуке: 10 дана од дана отварања понуда. 

 

 

 Комисија за јавну набавку 


