
Република Србија  

Основна школа ''Наталија Нана Недељковић'' 

Грошница, Крагујевац 

 Број:762-14                                          

Дана: 17.09.2014. године 

Октобарских жртава 146 

Тел/факс: 034-313-622 

E-mail:osnana@microsky.net 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 57. и  60. став 1.тачка 2.  Закона о 

јавним набавкама (“ Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), Основна школа '' Наталија Нана 

Недељковић'' у Грошници, Крагујевац, Октобарских жртава 146, у даљем 

тексту:Наручилац у поступку јавне набавке мале вредности објављује 
 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

 

у поступку набавке добара – лож уља- гасно уље екстра лако евро ЕЛ за 

грејање школске зграде у издвојеном одељењу у Великом Пољу 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

Назив наручиоца: Основна школа ''Наталија Нана Недељковић'' 

Седиште наручиоца: Октобарских жртава 146, Грошница - Крагујевац 

Интернет страница наручиоца::www.osnanakg.edu.rs/ 

 

2.Врста наручиоца: установа 

 

3. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у 

поступку јавне набавке мале вредности у складу са законом и подзакнским актима 

којима се уређују јавне набавке 

 

4. Предмет јавне набавке – добра у области енергетике: 

- лож уље - гасно уље екстра лако евро ЕЛ за грејање школске зграде у 

издвојеном одељењу у Великом Пољу 

  Ознака добра из општег речника набавке: 09135100 – лож уље 

 

5. Поступак се спроводи ради закључења уговора у поступку ЈНМВ.  

  

6.  Број партија: Понуда није обликована по партијама. 

 
7. Критеријуми, елементи критеријума за доделу уговора:Избор најповољније 

понуде вршиће се по критеријуму - најнижа понуђена цена.  

 

8. Начин преузимања конкурсне документације: Заинтересована лица могу 

преузети конкурсну документацију, непосредно  у Основној школи ''Наталија Нана 

Недељковић'' у Великом Пољу Живорада Живановића  сваког радног дана од 8,00 

до 12,00 часова почев од петка 19.09.2014. године до понедељка, 29.09.2014. године 

у времену од 8 до 12,00 часова, као и  на интернет страници наручиоца и Порталу 

Управе за јавне набавке.  

 

http://www.sbpaja-sm.comrovica.org.rs/cir/javne-nabavke


9.  Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуђач подноси 

понуду  у просторијама Основне школе ''Наталија Нана Недељковић'' у Грошници, 

Крагујевац, Октобарских жртава 146, Комисији за ЈН школе у затвореној и 

запечаћеној коверти са назанаком –Понуда за набавку добара- - лож уље - гасно 

уље екстра лако евро ЕЛ за грејање школске зграде у издвојеном одељењу у 

Великом Пољу 

„НЕ ОТВАРАТИ„ (ЈНМВ број: 1.1.2/2014) до 29.09.2014. године до 12,00 часова, 

а на полеђини назив понуђача, адреса, контакт особа и телефон. 

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла у 

просторије школе на адресу Октобарских жртава 146, Грошница - Крагујевац 

закључно са 29.09.2014. године, до 12,00 часова. Понуђач може поднети само једну 

понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. 

 Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу УЈН, односно 29.092014. године до 12,00 часова. 

 

10. Место, време и начин отварања понуда: Благовремено достављене понуде 

биће јавно, комисијски отворене дана 29.09.2014. године, у 13,00 часова у 

просторијама Основне школе «Наталија Нана Недељковић» у издвојеном одељењу 

у Великом Пољу,улица Живорада Живановића 1 

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, а у поступку 

отварања понуда могу активно учествовати само  овлашћени представници 

понуђача.  

 

11. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

oтварања понуда: Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда 

поднеће Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку 

јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и 

потписано од стране одговорног лица понуђача. 

Присутни представници понуђача након окончања поступка отварања понуда 

потписују записник о јавном отварању понуда, у коме се евидентира и њихово 

присуств. Овлашћеи представник понуђача, који присуствује отварању понуда има 

право да изнесе евентуалне примедбе на поступак отварања,  које се уносе у 

записник о отварању понуда. 

 

12. Рок за доношењу одлуке о додели уговора: Одлука о додели уговора   биће 

донета у року од 8 /осам/ дана од јавног отварања понуда. Наведену одлуку 

наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана 

њеног доношења.  

Понуђач коме буде додељен уговор  биће позван да у року од 8 /осам/ дана  од дана 

протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 107. Закона о јавним 

набавкама, приступи закључењу уговора. 

 

13. Лице за контакт: У вези припремања понуде понуђач може у писаном облику 

тражити од наручиоца додатне информације и објашњења, сваког радног дана у 

времену од 8,00 до 12,00 часова, е-mail адреса:osnana@microsky.net, или на телефон 

034-313-622 ( секретар школе Александар Јањушевић) 

 

        Комисија за јавну набавку 


