
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда – Намирница и прехрамбених производа за 

школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 11, за партију 6, број ЈН I-1/2015. 

страна 1/2 

 

 
OСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „9.МАЈ“ 

Народне омладине 16, 23000 Зрењанин 

30.04.2015. године 

  Зрењанин 

 

На основу члана 36. став 1. тачка 1), члана 55. став 1. тачка 7) и 57. став 1. Закона о јавним набавкама («Сл. 

гласник РС» бр. 124/12, 14/15) и Одлуке о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за 

набавку добара – Намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 1 

до 11, за партију 6. Смрзнуто и конзервисано воће и поврће, број 648 од 23.04.2015. 
   

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „9.МАЈ“ 
Зрењанин, Народне омладине 16 

  

објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА  

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА  ПОЗИВА 
број 670 од 30.04.2015. године 

 

  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА –  НАМИРНИЦА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЗА 

ШКОЛСКУ КУХИЊУ, ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 11, ЗА ПАРТИЈУ 6.  
 

1. Подаци о наручиоцу  

Основна и средња школа „9.мај“, Народне омладине 16, 23000 Зрењанин  

ПИБ: 100903596 ; Интернет адреса: www.9majzr.edu.rs  

2. Врста наручиоца: Oбразовна установа (корисник буџетских средстава)  

3. Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 

понуда, број ЈН I-1/2015 

4. Врста предмета: добра 

5. Предмет јавне набавке: Намирнице и прехрамбени производи за школску кухињу, обликовану по 

партијама од 1 до 11, за партију: 

• Партија 6. Смрзнуто и конзервисано воће и поврће 

6. Назив и ознака из Општег речника набавки: 15000000 – Храна, пиће, дуван и сродни производи, а 

по партијама: 

• Партија 6. Смрзнуто и конзервисано воће и поврће............................... 15331170 – Смрзнуто поврће 
 

7. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену: 

 Члан 36. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама; У спроведеном отвореном поступку предметне ЈН 

није приспела ниједна понуда за предметну партију. 

Наручилац се одлучио да покрене преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 

понуда из разлога наведених у члану  36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама, односно зато што 

у отвореном поступку предметне јавне набавке није добио ниједну понуду за партију 6. Смрзнуто и 

конзервисано воће и поврће 

8. Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда: 

1) „GOMEX“, д.о.о, Милетићева 27А, 23000 Зрењанин 

2) „Komercservis – produkt co” д.о.о, Булевар Деспота Стефана 16, 21000 Нови Сад 

3) „ББ Траде“ а.д. ул. Трг ослобођења бб, 23210 Житиште 
 

Остале информације: 

Процењена вредност јавне набавке износи 185.000,00 динара без ПДВ-а, а по партијама: 

Партија  6. Смрзнуто и конзервисано воће и поврће  ......................... 185.000,00 динара 
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Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, 

донеће се применом  критеријума најниже понуђене цене постигнуте  у поступку преговарања. 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.  

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране 

наручиоца до назначеног датума и часа.  

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана 

наведеног рока, до 09:00 часова, без обзира на начин на који су послате.  

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији на начин да се приликом отварања понуда може са 

сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на адресу: Основна и средња школа „9.мај“, Народне 

омладине 16, 23000 Зрењанин, са назнаком:  

„Понуда за преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – 

намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, oбликовану по партијама од  

1 до 11, за партију 6. Смрзнуто и конзервисано воће и поврће, ЈН I-1/2015 – НЕ ОТВАРАТИ. 
 

На полеђини коверте обавезно читко написати назив понуђача и адресу, а пожељно је навести и 

контакт телефон или e-mail адресу. 

Понуда се доставља до 08.05.2015. године до 09:00 часова у уредно затвореној коверти 

поштом на адресу: Основна и средња школа „9. Мај”, Народне омладине 16, 23000 Зрењанин 

или лично на наведену адресу у канцеларији административног радника школе. 

Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: Основна и средња школа 

„9. Мај”, Народне омладине бр. 16, 23000 Зрењанин до 08.05.2015. године до 09:00 часова, 

без обзира на начин подношења. Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у позиву 

сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити 

неотворену на адресу понуђача са назнаком «небалаговремена» 

Понуда мора да буде поднета на преузетом, оригиналном обрасцу понуде из конкурсне 

документације. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда се саставља тако 

што понуђач читко уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 08.05.2015. 
године, до 09:00 часова. Понуде ће се јавно отварати у дану истека рока за достављање понуда у 

канцеларији секретара Основне и средње школе „9. Мај“, ул. Народне омладине 16 дана 08.05.2015. 
године са почетком у  09:05 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 наручулац 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. 

Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. 

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. 

Овлашћени представници понуђача у обавези су да пре почетка поступка јавног отварања понуда 

уредно предају Комисији за јавну набавку пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања 

понуда. Пуномоћје треба да је издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом 

овлашћеног лица. Број пуномоћја и име представника понуђача се уписује у Записник о отварању 

понуда, а који ће потписати записник и преузети примерак истог. 

Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуда са свим 

понуђачима који су доставили понуду. Преговарање ће се вршити у више корака, све док 

понуђачи који учествују у поступку преговарања не дају своју коначну цену. 

Понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда и поступку преговарања, Наручилац је 

дужан да достави записник у року од три дана од дана отварања понуда. 

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Лице за контакт:  

Додатне информације у вези овог обавештења се могу добити сваког радног дана путем е-мејла или 

факса на бр. телефона 023/589-020, у времену од 8:00 до 14:00 часова. Контакт особа је Владимир 

Радишић, e-mail: vradisic@yahoo.com  

 


