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OСНПВНА И СРЕДОА ШКПЛА „9.МАЈ“ 

22.07.2016. гпдине 
Зреоанин 

 

На пснпву шлана 39, 57. и 60. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 
68/15) и пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке мале вреднпсти брпј 1189 пд 20.07.2016. 
гпдине 
 

ПСНПВНА И СРЕДОА ШКПЛА „9.МАЈ“ 
Зреоанин, Нарпдне пмладине 16 

 

пбјављује 

ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА 
брпј 1196 пд 22.07.2016. гпдине 

 

У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА – MАТЕРИЈАЛА ЗА 
ПБРАЗПВАОЕ И АДМИНИСТРАТИВНПГ МАТЕРИЈАЛА,  

ПБЛИКПВАНУ ПП ПАРТИЈАМА ПД I ДП V,  
ЗА ПАРТИЈУ I КАНЦЕЛАРИЈСКИ И НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ 

ЗА ППТРЕБЕ ПСНПВНЕ И СРЕДОЕ ШКПЛЕ „9. МАЈ“ у Зреоанину 
 
 

Пснпвна и средоа щкпла „9.мај“, Зреоанин, Нарпдне пмладине  бр. 16, ппзива ппнуђаше да 
ппднесу писане ппнуде у складу са услпвима утврђеним пвим ппзивпм и кпнкурснпм 
дпкументацијпм.  
 

1. Ппдаци п наручипцу  
Пснпвна и средоа щкпла „9.мај“, Зреоанин  
Нарпдне пмладине 16, 23000 Зреоанин 
ПИБ: 100903596 
Maтишни брпј: 08069123 
Интернет адреса: www.9majzr.edu.rs 

2. Врста наручипца: Oбразпвна устанпва (кприсник бучетских средстава)  

3. Брпј ЈН I-3/2016 – набавка дпбара 

4. Врста ппступка јавне набавке: ппступак јавне набавке мале вреднпсти дпбара – материјала за 
пбразпваое и административнпг материјала, пбликпване пп партијама пд I дп V, за партију I 
Канцеларијски и наставни материјал, у складу са шланпм 39. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник 
РС“, брпј 124/12, 14/15, 68/2015) и Ппдзакпнским актима („Сл. гласник РС“, брпј 29/13, 104/13, 86/15)   

5. Ппис предмета набавке: Предмет јавне набавке је набавка дпбара – материјала за пбразпваое и 
административнпг материјала. 

Назив и пзнака из ппщтег решника јавне набавке је:  Канцеларијски материјал – 30192000 

6. Јавна набавка је пбликпвана у пет партија и тп: 

Партија Назив и пзнака из ппштег речника набавке 

Партија I Канцеларијски и наставни материјал 
Kанцеларијски материјал – 30192000 
Наставни материјал – 39162110 

 

 

 

7. Прпцеоена вреднпст јавне набавке је  300.000,00 динара без ПДВ: 

- Партија I Канцеларијски и наставни материјал ............................300.000,00 дин без ПДВ-а 
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8. Критеријум, елементи критеријума за дпделу угпвпра: најнижа ппнуђена цена.  

Критеријум за пцеоиваое ппнуда је најнижа ппнуђена цена. На пснпву ппнуђене цене сашиниће се 
ранг листа, ппнуда ппнуђаша са најнижпм ппнуђенпм ценпм, кап првпрангирана ппнуда, дп ппнуде 
ппнуђаша са највищпм ппнуђенпм ценпм. У ситуацији када ппстпје две или вище ппнуда са истпм 
ппнуђенпм ценпм, нарушилац ће избпр најппвпљније ппнуде изврщити на тај нашин щтп ће кап 
најппвпљнија бити прихваћена ппнуда кпја има дужи рпк важеоа ппнуде.  

9. Начин преузимаоа кпнкурсне дпкументације  

Сви заинтереспвани ппнуђаши мпгу преузети кпнкурсну дпкументацију на интернет страници 
нарушипца  www.9majzr.edu.rs  или на Ппрталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs  

10. Начин ппднпшеоа ппнуде и рпк за ппднпшеое ппнуде:  

Рпк за ппднпщеое ппнуде је 10 дана пд дана када је пбјављен ппзив за ппднпщеое ппнуда на Ппрталу 
јавних набавки. 
Правп ппднпщеоа ппнудa у ппступку имају сва заинтереспвана дпмаћа и страна правна и физишка 
лица, кпја испуоавају пбавезне и дпдатне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке, у складу са 
шланпм 75. и шланпм 76. Закпна п јавним набавкама, кап и све услпве п захтеве из ппзива за 
ппднпщеое ппнуда и кпнкурсне дпкументације.  
Ппнуда се припрема и ппднпси у складу са ппзивпм за ппднпщеое ппнуде и кпнкурснпм 
дпкументацијпм. Кпнкурснпм дпкументацијпм ближе су пдређени услпви за ушещће у ппступку, кап и 
нашин дпказиваоа испуоенпсти услпва. 
Дпстављаое ппнуде електрпнским путем није дпзвпљенп. 
Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији, затвпрену на 
нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први пут птвара. 
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи 
ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. 
Ппнуду дпставити преппрушенпм ппщтпм на адресу Нарушипца: Пснпвна и средоа щкпла „9. МАЈ“, 
Нарпдне пмладине 16, 23000 Зреоанин или лишнп на наведену адресу кпд административнпг радника 
щкпле. 

На кпверти или кутији пбавезнп назнашити: 
 

Пснпвна и средоа шкпла “9. Мај”, Нарпдне пмладине бр. 16, 23000 Зреоанин 
«Ппнуда за јавну набавку дпбара – материјала за пбразпваое и административнпг материјала, 

пбликпвану пп партијама пд I дп V, за партију I Канцеларијски и наставни материјал, ЈН I-3 / 2016 – 
НЕ ПТВАРАТИ». 

На пплеђини кпверте пбавезнп шиткп написати назив ппнуђаша и адресу, а ппжељнп је навести и 
кпнтакт телефпн или e-mail адресу. 

Ппнуђаш је дужан да дпстави ппнуду најкасније дп  01.08.2016. гпдине дп 10:00 часпва. 
Благпвремена ппнуда је ппнуда кпја је примљена пд стране нарушипца у рпку пдређенпм у ппзиву за 
ппднпщеое. Акп је ппднета неблагпвремена ппнуда, нарушилац ће је пп пкпншаоу ппступка птвараоа 
вратити нептвпрену ппнуђашу, са назнакпм «неблагпвремена». 
Сва пбавещтеоа везана за предметну јавну набавку (пбавещтеое п прпдужеоу рпка за ппднпщеое 
ппнуда, пбавещтеое п изменама и дппунама кпнкурсне дпкументације, 
пбавещтеое п дпдатним инфпрмацијама, ппјащоеоима или пдгпвприма на питаоа ппнуђаша и сл.), 
Нарушилац ће благпвременп пбјавити на ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет страници.  
Ппнуђаш мпже ппднети самп једну ппнуду за једну, вище или све партије. Свака партија представља 
целину кпја ће се ппсебнп пцеоивати и свака партија је предмет ппсебнпг угпвараоа. Укпликп ппнуђаш 
ппднпси ппнуду за вище или све партије, свака ппнуда се ппднпси у засебнпј кпверти. 
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј ппнуди 
или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких ппнуда. 

11. Местп, време и начин птвараоа ппнуда  

Ппнуде ће се јавнп птварати дана 01.08.2016. гпдине са ппшеткпм у 10:05 шаспва у прпстпријама 
нарушипца, канцеларија директпрке Пснпвне и средоа щкпле „9.мај“, Зреоанин, ул. Нарпдне 
пмладине 16, 23000 Зреоанин. 
Јавнпм птвараоу ппнуда мпгу присуствпвати сва заинтереспвана лица. 
На пснпву шлана 103. став 4. Закпна п јавним набавкама нарушилац ће искљушити јавнпст у ппступку 
птвараоа ппнуда укпликп је тп пптребнп ради защтите ппдатака кпји представљају ппслпвну тајну у 
смислу закпна кпјим се уређује защтита ппслпвне тајне или представљају тајне ппдатке у смислу 
закпна кпјим се уређује тајнпст ппдатака. На пснпву наведенпг нарушилац ће дпнети пдлуку кпјпм 
пдређује разлпге за искљушеое јавнпсти и да ли се искљушеое јавнпсти пднпси и на представнике 
ппнуђаша. 
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12. Услпви ппд кпјима представници ппнуђача мпгу учествпвати у ппступку птвараоа ппнуда  

У ппступку птвараоа ппнуда мпгу активнп ушествпвати самп пвлащћени представници ппнуђаша. 
Пвлащћени представници ппнуђаша у пбавези су да пре ппшетка ппступка јавнпг птвараоа ппнуда 
предају Кпмисији за јавну набавку пунпмпћје (пвлащћеое) за ушещће у ппступку птвараоа ппнуда, кпје 
гласи на пспбу кпја присуствује птвараоу ппнуда. Пунпмпћје треба да је издатп на мемпрандуму 
ппнуђаша, пверенп пешатпм и пптписпм пвлащћенпг лица. Брпј пунпмпћја и име представника 
ппнуђаша се уписује у Записник п птвараоу ппнуда, а кпји ће пптписати записник и преузети примерак 
истпг. 
Представник ппнуђаша кпји ушествује у ппступку птвараоа ппнуда има правп да приликпм птвараоа 
ппнуда изврщи увид у ппдатке кпји се унпсе у записник п птвараоу ппнуда. 
Ппнуђашима кпји нису ушествпвали у ппступку птвараоа ппнуда Нарушилац је дужан да дпстави 
записник у рпку пд три дана пд дана птвараоа ппнуда.  

13. Рпк за дпнпшеое пдлуке п дпдели угпвпра  

Нарушилац ће Пдлуку п дпдели угпвпра кпја ће бити пбразлпжена и кпја ће садржати ппдатке из шлана 
108. Закпна п јавним набавкама дпнети у рпку пд 10 дана пд дана јавнпг птвараоа ппнуда. 
Нарушилац ће Пдлуку п дпдели угпвпра пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет 
страници www.9majzr.edu.rs  у рпку пд 3 дана пд дана дпнпщеоа. 

14. Лице за кпнтакт:  

Дпдатне инфпрмације у вези пвпг ппзива се мпгу дпбити свакпг раднпг дана путем е-мејла или факса 
на бр. телефпна 023/589-020, у времену пд 8:00 дп 14:00 шаспва. Кпнтакт пспба је Владимир Радищић, 
e-mail: maj9.nabavka@beotel.rs 


