
 

имназија „Вељко Петровић“  

СОМБОР, Доситеја Обрадовића 2 

www.gimnazijaso.edu.rs 

ЈНМВ бр. 02-1/2014 

Дана: 04.12.2014.године 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени 

гл. РС“ бр. 124/2012)  Гимназија „Вељко Петровић“  из Сомбора, Доситеја Обрадовића  

бр. 2,  као   наручилаца,         у поступку јавне набавке мале вредности  по партијама 

објављује: 

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

ради набавке добара-опреме  за образовање по партијама: 

Партија 1. набавка столица  

                                                     Партија 2. набавка  пројектора 

----------------------------------------------------------- 

1. Назив, адреса, интернет страница наручиоца 

Гимназија „Вељко Петровић“ из Сомбора, Доситеја обрадовића, бр.2 

www. gimnazijaso.edu.rs  

2. Врста наручиоца 

Установа средња општа школа- буџетски корисник 

3. Врста поступка јавне набавке: 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности  

по партијама, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују 

јавне набавке 

4. Врста предмета 

добра 

5. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

Предмет јавне набавке мале вредности по партијама  бр. 02-1/2014 

 су добра: oпрема за образовање -39162000-: 

Партија 1. набавка опреме-столице 

Партија 2. набавка опреме-пројектори 

6. Критеријум,  елементи критеријума за доделу  уговора 

Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

7. Начин преузимања конкурсне документације 
Преузимање конкурсне документације се може извршити са Портала јавних 

набавки, итернет странице наручиоца www. gimnazijaso.edu.rs или непосредно у 

Гимназија „Вељко Петровић“ Сомбор, Доситеја Обрадовића 2, у канцеларији 

секретара школе,  радним даном од 8,00-14,00 часова. 

8. Подаци о државном органу или организацији, односно о органу или служби 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремно 

добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, 

заштити при запошљавању, условима рада и сл. а који су везани за 

извршење уговора о јавној набавци 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 

животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 

средине. 

http://www.gimnazijaso.edu.rs/
http://www.aso.edu.rs/
http://www.ekonomskaso.edu.rs/


Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 

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.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу 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: ГИМНАЗИЈА „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“ СОМБОР, 

Доситеја Обрадовића“бр.2, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку по 

партијама-добара –опрема:столице и пројектори ЈН бр. 02-1/2014 - НЕ 

ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца до 12.12.2014. године до 13,00 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. Уколико је понуда достављена непосредно 

наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 

наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 

подносити, сматраће се неблаговременом.   

Понуда мора да садржи: 

 Образац Изјаве о испуњености услова из чл.75. и 76. Закона 

 Образац понуде    

 Модел Уговора   

 Образац изјаве о независној понуди  

 И сва остала тражена документа 

Понуда мора бити поднета на преузетом обрасцу конкурсне документације. Све обрасце 

који су наведени у конкурсној документацији понуђач попуњава читко, јасно, 

неизбрисивим мастилом, недвосмислено и оверава печатом и потписује на означеним 

местима у конкурсној документацији. Понуда која није сачињена према датом обрасцу 

неће се узети у разматрање.  

10. Место, време и начин  отварања понуда 

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторији 

Гимназије „Вељко Петровић“ у Сомбору, Доситеја Обрадовића бр.2, дана 

12.12.2014. године у 13,30 часова. Отварање понуда је јавно и може 

присуствовати свако заинтересовано лице, а у поступку отварања понуда могу 

активно учествовати само овлашћени представници понуђача. 

11. Услови под којим предтсавници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда 
Представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда, морају 

Комисији наручиоца поднети оригинално овалашћење издато од надлежног лица 

(органа) понуђача или оверен препис или фотокопију оверене од стране 

надлежног државног органа или суда. 

Присутни представници понуђача након окончања поступка остварања понуда 

потписују Записник о јавном отварању понуда, у коме се евидентира и њихово 

присуство. Овалшћени представник понуђача, који учествује у поступку 

отварања, има право да изнесе евентуалне примедбе на поступак отварања, које 

се уносе у Записник о отварању понуда.  



12. Рок за доношење одлуке  
Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 5 (пет) дана од дана 

окончаног отварања понуда. 

О донетој одлуци понуђачи ће бити обавештени у складу са законом о јавним 

набавкама. 

Понуђач коме буде додељен уговор биће позван да у року од 8 (осам) дана од 

дана протека рока за подношење захтева за заштиту права приступи закључењу 

уговора.   

13. Контакт: 

e-mail: gimso@open.telekom.rs 

тел: 025/420-327 

факс: 025/417-233 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

бр. 02-1/2014 

 

mailto:gimso@open.telekom.rs

