
Наручилац: Основна школа ''Јован Јовановић Змај'' Зрењанин                  

Адреса: Видаковићева  број 1а 

Место: Зрењанин 

Дел.број: 16/580-4 

Дана: 28.10.2014.године  

 

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

складу са чланом 39. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласника РС“, број 

124/12), ОШ ''Вук Караџић'' Зрењанин дана 28.10.2014.године  

ОБЈАВЉУЈЕ 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Назив, адреса и интернет страна Наручиоца:  

Основна школа ''Јован Јовановић Змај'', Зрењанин, 23000 Зрењанин, ул. Видаковићева  број 

1а.   

Интернет страна www. oszmaj. edu.rs 

Врста Наручиоца: установа. 

Врста поступка јавне набавке: јавне набавка мале вредности, редни број ЈНМВ 2/2014. 

Опис предмета: набавка добра – хранa за ученике,  

Назив и ознака из општег речника набавки: храна, пиће, дуван и сродни производи – 

15000000 

Број партија:  3 (1-3)  

ПАРТИЈА 1 - Хлеб, пециво и други пекарски производи – 15810000  

(назив из општег речника набавки : хлебни производи, свежа пецива и колачи) 

ПАРТИЈА 2 – Намирнице и други прехрамбени производи – 15800000 

(назив из општег речника набавки: разни прехрамбени производи) 

ПАРТИЈА 3 – Готова кувана јела – 15894300  

(назив из општег речника набавки: готова јела) 

Критеријуми за избор најповољније понуде: 

http://www.oszmaj.edu.rs/


Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. Ако две или више 

понуда имају једнаку понуђену цену, уговор ће се доделити понуђачу који понуди дужи рок 

важења понуде. 

Увид и преузимање конкурсне документације (услови, место, време, рок...) 

Сви заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузети конкурсну документацију у 

просторијама Основне школе ,,Јован Јовановић Змај''  у Зрењанину, сваког радног дана од 

11,00 до 13,00 часова, на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет 

страници наручиоца  www. oszmaj. edu.rs 

Подношење понуда (рок, време, начин, назнака...):  

Понуда се подноси непосредно или путем поште. 

Заинтересовани понуђачи треба да поднесу своју понуду у року од 8 дана од дана 

објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки Управе за јавне 

набавке, односно  до 05.11.2014. године до 11,00 часова.  

Понуђач понуду подноси у писаном облику, у затвореној коверти, на начин да се приликом 

отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на адресу Наручиоца: 

Основна школа ''Јован Јовановић Змај''  у Зрењанину, ул.Видаковићева број 1а, 23000 

Зрењанин.  

На предњој страни коверте назначити – „Понуда за набавку хране за ученике,  ЈНМВ број 

2/2014 - ПАРТИЈА __ (обавезно навести број партије на коју се понуда односи),  – НЕ 

ОТВАРАТИ“, а на полеђини коверте назначити пун назив и адресу понуђача, телефон 

понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. 

 Отварање понуда (место, време, присуство заинтересованих...): 

Отварање понуда вршиће се јавно у просторијама Основне школе ,,Јован Јовановић 

Змај'' Зрењанин'' Зрењанин, улица Видаковићева бр.1а, задњег дана рока за подношење 

понуда, односно дана 05.11.2014. године и то:  

 за ПАРТИЈУ 1: у 11,15 часова 

 за ПАРТИЈУ 2: у 12,00 часова 

                                                   за ПАРТИЈУ 3: у 13,00 часова  

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда : Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно могу 

учествовати само овлашћени представници понуђача који су дужни да Комисији за јавну 

набавку предају овлашћења за учешће у поступку.Пуномоћје/овлашћење на основу кога ће 

присутни представник доказати овлашћење за активно учешће у поступку јавног отварања 

понуда (увид у понуде, давање примедби на поступак отварања, оверавање пристиглих 

понуда, потписивање и преузимање Записника по завршеном отварању, итд...) мора бити 

оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача, да има датум издавања и 

http://www.oszmaj.edu.rs/


деловодни број. Уколико представник понуђача не достави наведено пуномоћје/овлашћење, 

представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествују у 

поступку отварања. Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, 

неопходно је да се као такав легитимише (лична карта, пасош, возачка дозвола и др).  

Рок за доношење одлуке о додели уговора:  

Одлука о додели уговора донеће се у року од 8 дана од дана отварања понуда. 

Контак (особа, место, време, број телефона, е- mail адреса...):  

Контакт особа је Гиза Гогић, број телефона: 023/536-875 или 060/536-8752 у времену 

од 11,00 до 13,00 часова; e-mail: atr@oszmaj.edu.rs 

Остале информације:  

Понуде се припремају и подносе у складу са Позивом за подношење понуда и 

Конкурсном документацијом.  

Понуда са варијантама није дозвољена.     

         Председник комисије 

                           Гиза Гогић 

 

     

 

 


