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

број 124/12), Дом ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад, Епископа 

Висариона бр. 3 (у даљем тексту: наручилац), 

објављује  

 

 

ПОЗИВ  

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ЈН број 1.1.4/14 

Набавка добара – намештај 

 

1. Наручилац: 

Дом ученика средњих школа 

„Бранково коло“ 

Нови Сад, Епископа Висариона бр. 3 

 

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

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

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

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

Контакт особа: Саша Анђелић, Драгица Самарџић  

 

Интернет страница: www.dombrankovokolo.rs 

E-mail: office@dombrankovokolo.rs  

 

2. Врста наручиоца: установа ученичког стандарда 

 

3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 

 

4. Предмет јавне набавке: добра и то: 

Намештај 

Назив и ознака из ОРН:  

39143110 Кревети, постељина и посебни мекани производи од текстила за унутрашње 

опремање 

39120000 Столови, ормари, радни столови и полице за књиге 

39110000 Седишта, столице,сродни производи и припадајући делови  

 

5. Предмет јавне набавке је обликован у три партије, и то: 

 

1. КРЕВЕТИ И ПОЛИЦЕ ОД МЕТАЛА 

           Назив и ознака из ОРН:   

39143110 Кревети, постељина и посебни мекани производи од текстила за 

унутрашње опремање 

2. НАМЕШТАЈ ОД УНИВЕРА 

           Назив и ознака из ОРН:   

39120000 Столови, ормари, радни столови и полице за књиге 

            3. СТОЛИЦЕ 

           Назив и ознака из ОРН:   

http://www.dombrankovokolo.rs/
mailto:office@dombrankovokolo.rs
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39110000 Седишта, столице,сродни производи и припадајући делови 

6. Критеријум за доделу уговора:  
6.1. За партију 1. и 2.  

„Економски најповољнија понуда“ 

 

Елементи критеријума:  

- Понуђена цена, ...................... број бодова 80     

- Гарантни рок, ........................ број бодова  20 

6.2. За партију 3.  

„Најнижа понуђена цена“ 

 

7. Начин преузимања конкурсне документације: 

- са портала Управе за јавне набавке: .................... www.portal.ujn.gov.rs   

- са интернет адресе Наручиоца: ............................ www.dombrankovokolo.rs 

 

8. Адреса и интернет адреса државног органа или организације где се могу 

благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне 

средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл: 

 

- Пореске обавезе: 

Пореска управа Републике Србије (Министарство финансија и привреде, Република 

Србија), ул. Саве Машковића 3-5, 11000 Београд, Република Србија, 

Интернет адреса http://www.poreskauprava.gov.rs  

 

Посредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне 

информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије 

или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи; 

 

- Заштита животне средине - Агенција за заштиту животне средине, ул. Руже 

Јовановића 27а, 11160 Београд, Република Србија,  

Интернет адреса: http://www.sepa.gov.rs  

 

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије, ул. 

Немањина 22-26, 11 000 Београд, Република Србија,  

Интернет адреса: http://www.merz.gov.rs/lat   

 

- Заштита при запошљавању, условима рада - Министарство рада, запошљавања и 

социјалне политике, ул. Немањина 11, 11 000 Београд, Република Србија, 

Интернет адреса: http://www.minrzs.gov.rs  

 

Завод за социјално осигурање - Булевар уметности 10, 11070 Нови Београд, 

Република Србија, 

Интернет адреса: http://www.zso.gov.rs/index.htm  

 

9. 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.  

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде 

примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа. 

 

 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.dombrankovokolo.rs/
http://www.poreskauprava.gov.rs/
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http://www.zso.gov.rs/index.htm
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Понуду се достављају на адресу: Дом ученика средњих школа „Бранково коло“ 

Нови Сад, Епископа Висариона бр. 3, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара –  

намештај, ЈН бр 1.1.4/14, партија број __________________ - НЕ ОТВАРАТИ”.  
На полеђини коверте уписати назив, број телефона и адресу понуђача. 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца до 29.05.2014. године, до 12,00 часова.  
Рок за подношење понуда је 30 (тридесет) дана од дана објављивања овог позива на 

Порталу јавних набавки. 

Благовременом ће се сматрати све понуде које буду примљене од наручиоца 

тридесетог дана од дана објављивања овог позива до 12,00 часова, 

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца 

до назначеног датума и часа. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

 

10. Место, време и начин отварања понуда: 

Отварање понуда је јавно. 

Отварање понуда биће одржано 29.05.2014. у 13,00 часова, у просторијама Дома 

ученика средњих школа „Бранково коло“ у Новом Саду, Епископа Висариона 3. 

 

11. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: 

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. 

Представници понуђача пре почетка поступка отварања понуда морају предати 

Комисији за јавну набавку овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, оверено 

потписом и печатом овлашћеног лица. 

 

12. Рок за доношење одлуке и додели уговора:  
Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда. 

 


