
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

На основу члана 60. ст. 1. тач. 1. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, број 124/2012) 

 

 

ГИМНАЗИЈА У СМЕДЕРЕВУ  

објављује 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА – ГАСНО 

УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ,  ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2014/2015. ГОДИНЕ, 

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 04/2014 

 

 

1) Подаци о наручиоцу: 

Назив наручиоца: Гимназија 

Седиште наручиоца: Улица Слободе бр. 3, 11300 Смедерево 

Интернет страница наручиоца: www.gimnazijasd.edu.rs 
 

2) Врста поступка јавне набавке: Наручилац за предметни поступак јавне набавке 

спроводи отворени поступак у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012). Отворени поступак јавне набавке се спроводи 

ради закључења уговора о јавној набавци. 

3) Предмет јавне набавке услуге: ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА – ГАСНО УЉЕ 

ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ, ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2014/2015. ГОДИНЕ, ПРОЦЕЊЕНА 

ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ ДО 10.832.900 ДИН,  РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 04/2014. 

 

Ознака  јавне  набавке  из  Општег  речника  јавне  набавке  је 09135100 – 

Лож уље. 

Квалитет: гасно уље екстра лако евро ел мора бити у складу са 

Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла 

(„Сл. гласник РС“, бр. 123/2012). 
 

4) Критеријум за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена 

цена“. 

5) Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и  

на интернет страници наручиоца  
6) Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђачи подносе понуде 

у затвореној коверти, препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца: 

Гимназија, Улица Слободе бр. 3, 11 300 Смедерево, са напоменом: „Понуда за јавну 

набавку добра – Гасно уље екстра лако евро ел ЈН бр 4/2014. - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је доставе у року 

од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки и то до 12,00 часова. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, 

адресу, телефон и контакт особу.  
7) Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда спроводи се одмах 

након истека рока за подношење понуда, односно истог дана у 12,30 часова, у 

просторијама секретаријата школе. Ако последњи дан рока падне у нерадни дан, 

отварање понуда се помера за први наредни радни дан. Отварање понуда је јавно. 

8) 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 онову којих ће доказати овлашћење за учешће у 

поступку јавног отварања понуда. Оквирни рок у коме ће наручилац донети Одлуку о 

додели уговора је 5 дана од дана јавног отварања понуда. 

9) Услови уговарања: Уговор се закључује за грејну сезону 2014/2015. године, а у 

складу са предметом јавне набавке. 

10) Лице за контакт: Слађана Марковић, дипл. правник, секретар школе, e-mail: 

gimnazijasd@ptt.rs 

 

 


