
ОСНОВНА ШКОЛА"ПЕТЕФИ ШАНДОР" 
Бр.190-5/2017 
Дана:14.03.2017..године 
21000Нови Сад, Б.Продановића 15а 
Тел/фак.021/547-465 
 
  На основу члана 60. став 1. тачка 2), а у вези са чланом 39. Став 5. Закона о јавним набакама („Сл.Гласник 
РС“ бр.124/12, 14/15 и  68/15), Одлуке о покретању поступка ЈН МВ бр.190-1/2017  од 01.03.2017.године,   
 

ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТЕФИ ШАНДОР“ 
21000 Нови Сад, Боре Продановића бр. 15а 

 
ПОЗИВА ПОНУЂАЧЕ 

 
ДА ПОДНЕСУ ПОНУДУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

Ред.бр. ЈН МВ 001/2017.годину 
 

1. Наручилац је ОШ“Петефи Шандор“,   21000 Нови Сад, ул.Боре Продановића 15а. 
2. Врста наручиоца: Основна школа 
3. Врста поступак: Поступак јавне набавке мале вредности. 
4. Предмет јавне  набавке јесу добра - куповина електричне енергије за потпуно снабдевање за   

ОШ“Петефи Шандор“ у Новом Саду, ознака општег речника набавке је 09310000- електрична 
енергија, 

5. Предмет јавне набавкемале вредности  нису радови. 
6. Број партија уколико је предмет обликован у више партија: предмет набавке није обликована по 

партијама, 
7. Напомена уколико је јавна набавка резервисана  за установе, организације или привредне субјекте  за 

радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и  запошљавање инвалидних лица: ова  јавна 
набавка није резервисана  за установе, организације или привредне субјекте  за радно оспособљавање, 
професионалну рехабилитацију и  запошљавање инвалидних лица. 

8. Право учешћа у поступку имају  сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове 
предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом. 

9. Понуђачи су обавезни  да уз понуду доставе доказ о испуњености услова за учешће у складу са чл.77. 
Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације. 

10. Понуду може поднети  понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/ 
подизвођачима, као и група понуђача која подноси  заједничку понуду. 

11. Критеријум , елементи критеријума  за доделу уговора: критеријум за доделу уговора је“ најнижа 
понуђена цена“. 
Елементи критеријума на основу којих ће Наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје 
две или више понуда са исту  понуђену цену 
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу 
који је понудио дужи рок плаћања.  
Начин преузимања Конкурсне документације тј. интернет адреса где је Конкурсна документација 
доступна: Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки или www.petefins.edu.rs,  
линк јавне набавке. Конкурсну документацију  могу преузети и заинтересовани понуђачи, достављањем 
писменог захтева  Наручиоцу  на  e-mail адресу:  os.petefi.sekretar@gmail.com 

12. Начин подношења понуда и рок: Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, лично или путем поште. 
Уколико понуђач поднесе понуду путем поште, мора да обезбеди да иста  стигне до назначеног термина. 
Коверат са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ“.На коверти се мора означити: број  
ЈН и предмет јавне набавке. На полеђини коверте назначити назив понуђача, адресу, телефон, особу за 
контакт и печат на месту затварања понуде. 
Понуде се подносе на адресу: ОШ“Петефи Шандор“, Нови Сад, Боре Продановића 15а. По пријему 
понуда на коверте се уписује датум и време пријема а по потреби се издаје потврда о пријему. 
Рок за подношење понуда је 8  дана од дана објављивљања позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки  до 11,00 часова последњег дана  рока,   без обзира на начин доставе. Рок за подношење 



понуда почиње да тече, наредног дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки. Јавна набавка је 
објављена на Порталу јавних набавки 15.03.2017.године. 
Неблаговремене понуде се неће разматрати и неотворене ће се вратити  понуђачу. 

13. Подаци о месту и времену отварања понуда и времену и начину подношења пуномоћја 
Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, у сали за састанке код зборнице у ОШ“Петефи Шандор“ 
у Новом Саду, ул. Боре Продановића 15а, истог дана по истеку рока за подношење понуда, тј. 
23.03.2017.године, са почетком у 11,30 часова.  

14.  Услови под којима представници  понуђача  могу учествовати у поступку отварања понуда: 
Представници понуђача, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, поднесу оверену и потписану 
пуномоћ за учешће у поступку отварања понуда и предају Комисији.Уколико је потребно достаља се и 
лична карта. 

15. Рок за доношење одлуке: Рок за доношење Одлуке о додели уговора  је 5 дана  од дана отварања понуда. 
16. Лице за контакт: Биљана Ралетић, тел.021/547-465, e-mail адреса:  os.petefi.sekretar@gmail.com 

 

 

 


