
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГИМНАЗИЈА 

Смедерево 

Улица Слободе бр. 3 

Tелефон: 026/ 617-383 и 617-384 

Број:  462 

Датум: 09. 5. 2014. 

 

На основу члана 39. ст.5 члан 55. став 1. тачка 2. и члана 57. и 60. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 

у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/13) 

               ГИМНАЗИЈА У СМЕДЕРЕВУ 

      

                         Објављује 

 ПОЗИВ  

         ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

                                                                 БР. 01/2014  

   

1. Назив наручиоца: Гимназија 

2. Адреса: Улица Слободе 3, 11300 Смедерево, ПИБ: 1010969259, Матични број: 07198574 

3. Интернет станица наручиоца: www.gimnazijasd.edu.rs 

4. Врста наручиоца: установа 

5. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности 

6. Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке је набавка добара – електричне енергије 

за потребе Гимназије у Смедереву 

7. Назив и ознака из општег речника набавки: 09310000- електрична енергија 

8. Критеријум за доделу уговора је „најнаижа понуђена цена“ 

9. Право учешћа у поступку: понуђачи који испуњавају услове из члана 75. Закона о јавним 

набавкама, а то доказује својом изјавом о испуњености услова. 

10. Начин преузимања конкурсне документације: сви заинтересовани понуђачи могу извршити 

преузимање конкурсне документације на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца. 

11. Рок за достављање понуда: понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца до 20. 05. 2014. године до 12
00

 часова, без обзира на начин доставе. 

     Понуду доставити на адресу: Гимназија, Слободе бр.3, 11300 Смедерево са назнаком: 

    “Понуда за јавну набавку добара – електричне енергије за потпуно снабдевање према Техничкој 

      спецификацији, ЈХМБ бр. 1/2014 – НЕ ОТВАРАТИ“. 

                  Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде. 

                  Понуда са варијантама није дозвољена. 

12. Време, место и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно, истог дана по 

истеку рока за подношење понуда у 13
00 
часова у просторијама Наручиоца.Присутни 

представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда, подносе комисији Наручиоца 

оверено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. 

13. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора  биће донета у року од 5 дана од дана 

јавног отварања понуда. 

14. Додатне информације: у вези са овим позивом за подношење понуда информације се могу 

добити сваког радног дана од 9
00

 до 13
00

 часова, контакт особа Слађана Марковић,  

                        е-mail: gimanzijasd@ptt.rs 

 


