
На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 57. и 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама
(Службени гласник РС“ број 124/2012), средња школа „Светозар Милетић“ из Новог Сада
објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Наручилац: Средња школа „Светозар Милетић“

Адреса наручиоца: Народних хероја 7. 21000 Нови Сад

Интернет страница наручиоца : www.ekosmile.edu.rs

Врста наручиоца: Просвета – средња стручна школа

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

Предмет јавне набавке: Набавка добара

Опис предмета јавне набавке: Набавка материјала за хигијену. Ознака из општег речника
набавке – 39830000 - Производи за чишћење

Напомена: Јавна набавка није резервисана.

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна: Конкурсна документација, као и све касније евентуалне измене и
допуне могу се преузети са Портала јавних набавки и интернет странице средње школе „Светозар
Милетић“ - www.ekosmile.edu.rs

Начин подношења понуда и рок: Понуда се подноси у затвореној коверти са назнаком: Понуда
за јавну набавку добара мале вредности – „Набавка материјала за одржавање хигијене за
2015. годину,  ЈН МВ бр. 04/2015. – НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуђач је дужан да на полеђини коверте наведе назив, адресу, телефон и контакт особу
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.
Понуда се доставља путем поште препорученом пошиљком са повратницом или лично, сваког
радног дана, на адресу Наручиоца: Средња школа „Светозар Милетић“, Народних хероја 7.
21000 Нови Сад, до 09.03.2015. године до 10 часова. Таква понуда се сматра благовременом без
обзира на начин на који је достављена. Неблаговременом понудом ће се сматрати понуда
понуђача која није поднета наручиоцу до 10 часова последњег дана рока за достављање понуда
наведеног у позиву у конкурсној документацији. Све неблаговремено поднете понуде комисија за
јавне набавке наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене
понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.



Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 09.03.2015. године
у 14 часова у просторијама средње школе „Светозар Милетић“, Народних хероја 7, 21000 Нови
Сад. Ако рок за подношење понуда истиче у дане викенда и државних празника, рок за
подношење и отварање понуда помера се за први наредни радни дан. Наручилац неће разматрати
неблаговремено достављене, неодговарајуће и неприхватљиве понуде.

Услoви под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
У отварању понуда може активно учествовати представник понуђача који је дужан да пре
почетка отварања понуда Комисији за јавну набаввку поднесе писмено овлашћење за учешће у
поступку отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од
одговорног лица понуђача.

Рок за доношење одлуке: Одлука о избору најповољније понуде ће бити донета у року не дужем
од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт: директор Небојша Булатовић, тел. 021-423-655, najboljaskola@open.telekom.rs




