
 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

На основу члана 60. ст. 1. тач. 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

број 124/2012, 14/2015  и 68/2015) 

 

ГИМНАЗИЈА У СМЕДЕРЕВУ  

објављује 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА – ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА 

ЛАКО ЕВРО ЕЛ 

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1/2016 

 

 

1) Подаци о наручиоцу: 

Назив наручиоца: Гимназија 

Врста наручиоца: Установа 

Седиште наручиоца: Улица Слободе бр. 3, 11300 Смедерево 

Интернет страница наручиоца: www.gimnazijasd.edu.rs 

 
2) Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 

3) Предмет јавне набавке услуге: јавна набавка добра – гасно уље екстра лако евро ел, 

процењена вредност набавке 9.000.000 дин,  редни број јавне набавке 1/2016. 

Ознака  јавне  набавке  из  Општег  речника  јавне  набавке  је 09135100 – Лож уље. 

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) Рок за достављање понуда је 07.10.2016. године. Благовременом ће се сматрати све понуде 

које стигну на адресу наручиоца до 07.10.2016. године до 12,00 часова, без обзира на начин на 

које су послате. 

Понуђачи подносе понуде непосредно, или путем поште на адресу „Гимназија, Улица Слободе 

бр. 3, 11300 Смедерево“  

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом 

отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој страни 

понуде понуђач је дужан да напише текст: „ Понуда за јавну набавку добра  - гасно уље екстра 

лако евро ел, ЈН број 1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ",  а на полеђини назив, адресу понуђача, број 

телефона и име особе за контакт. 

Неблаговремено поднете понуде ће по окончању поступка отварања понуда бити враћене 

понуђачима неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено 

7) Отварање понуда 
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда вршиће се јавно у згради Гимназије 

у Смедереву у учионици број 47 задњег дана рока за подношење понуда у 12,30 часова. 

8) Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда 
Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а у поступку отварања 

понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача  

9) Рок у коме ће наручилац донети Одлуку о додели уговора је 5 дана од дана јавног 

отварања понуда. 

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

gimnazijasd@ptt.rs 

 


