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На основу члана 39. став 5. и чланова 55, 57 и 60. Закона о јавним набавкама 

(„Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац Основна школа ОШ ''Ђура Јакшић'', 

Ковин, ЈНА бр. 34, упућује позив Понуђачима да поднесу писмене понуде, у складу са 

условима утврђеним овим позивом и конкурсном докуметацијом објављује 

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

 

1. .ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Наручилац је ОШ ''Ђура Јакшић'', ул. ЈНА бр. 34,  26220 Ковин ;  

е-mail: osdjaksic@mts.rs ( у даљем тексту: Наручилац). 

Врста наручиоца: Просвета 

 

2. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Јавна набавка број 5/2018 спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности, по партијама, 

а ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

3. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ И ВБРСТИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Услуга набавка добара- намирница за исхрану ученика ознака из Општег речника јавних 

набавки  -15000000 – храна, пиће, дуван и сродни производи 

Јавна набавка је обликова на у 4 партије и то: 

Партија 1.- Хлебни производи, свежа пецива и колачи 

Партија 2. -Разни млечни производи 

Партија 3. -Остали прехрамбени производи 

Партија 4. –Готова јела 

 

4. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Процењена вредност јавне набавке је 4.068.183,oo динара без ПДВ-а  

По партијама: 

ПАРТИЈА 1. - ХЛЕБНИ ПРОИЗВОДИ СВЕЖА ПЕЦИВА И КОЛАЧИ 

3.000.000,оо дин.-без ПДВ-а,  

ПАРТИЈА 2.- РАЗНИ МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ  

209.091,оо  дин-без ПДВ-а  

ПАРТИЈА 3.-  ОСТАЛИ  ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ   

400.758,оо дин.-без ПДВ-а  

ПАРТИЈА 4. –ГОТОВА ЈЕЛА 

458.334, оо дин.-без ПДВ-а  

 

5. КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума ''Најнижа понуђена 

цена''.Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи рок плаћања, водећи рачуна да тај рок 

буде дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Сл.глaсник РС“ бр.119/12 и 68/15), a aко је и рок плаћања 

исти онда ће бити изабрана понуда оног Понуђача чија је понуда прва пристигла код 

Наручиоца. 

 

6. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДНОСНО 

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА 

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки, www.portal.ujn.gov.rs 

и Интернет страници Наручиоца www.os-djurajaksic.edu.rs, или непосредно у просторијама 
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ОШ ''Ђура Јакшић'',  ул. ЈНА бр. 34., Ковин, у канцеларији секретара школе, у времену од 

10,00 до 13,00 часова,  до дана и часа истека рока за подношење понуда.  

  

7. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК  

Понуде се подносе у затвреној коверти са назнаком  

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  5/2018 са назнаком (НЕ ОТВАРАТИ). 

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. 

Понуде се достављају путем поште или се доносе лично сваког радног дана од 10,00  до 13,00 

сати на адресу Наручиоца: ОШ ''Ђура Јакшић'', ул. ЈНА, бр. 34., 26220 Ковин. 

Рок за достављање понуда је до  14.02.2018. године до 12,00  часова.  

Понуде које стигну после наведеног рока и сата сматраће се неблаговременим. 

Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене 

Понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 

 

8. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда и то дана 

14.02.2018. године у 12,15 часова у просторијама Наручиоца: ОШ ''Ђура Јакшић'', ул. ЈНА, бр. 

34., Ковин, уз присуство овлашћених представника Понуђача.  Представници Понуђача 

дужни су да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку Наручиоца доставе 

пуномоћја за присуствовање отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и 

мора бити заведено код Понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица 

Понуђача. 

 

 9. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У 

ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА  

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници 

понуђача. Представници Понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда, Комисији за 

јавну набавку Наручиоца доставе пуномоћја за присуствовање отварању понуда. Пуномоћје 

се доставља у писаној форми и мора бити заведено код Понуђача, оверено печатом и 

потписано од стране овлашћеног лица Понуђача. 

 

10. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све 

неприхватљиве понуде. Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја 

комисије наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну 

прихватљиву понуду. Наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи 

понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве 

тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене 

вредности јавне набавке. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет) дана од 

дана отварања понуда. У случајевима из члана 109. Закона, Наручилац ће донети одлуку о 

обустави поступка.  

 

11. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ  
Емилија Дракулић, дипломирани правник-секретар школе. Тел/факс:013/741-081  

e-mail: osdjaksicsekretar@gmail.com 

 

                                                                                                        Председник Комисије  

                                                                                                             за јавне набавке 

                                                                                                  _________________________ 

                                                                                                          Дракулић Емилија 


