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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца  

 

 Назив наручиоца: Техничка школа „Милева Марић-Ајнштајн“  
 Адреса: ул. Гагаринова 1, 21000 Нови Сад 
 ПИБ  100237011,  
 Матични број  08043370,  
 Интернет адреса наручиоца: www.mmaricajnstajn.edu.rs/javne nabavke/ 
 
 

2. Врста наручиоца: установа образовања  
 

3. Врста поступка јавне набавке  
 

 Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности у складу са 
 Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) и подзаконским  актима 
којима се уређују јавне набавке.  

 Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу  јавних 
набавки и на интернет страници Наручиоца www.mmaricajnstajn.edu.rs/javne  nabavke/ 
 
 Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.  
 

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке  
 

 Предмет јавне набавке су добра – набавка горива, уља и мазива путем дебитних картица, за 

потребе Техничке школе „Милева Марић-Ајнштајн“. 
 Редни  број ЈНМВ број 02/2015.  
 Назив и ознака из општег речника набавки: 09100000. 
 
      5.  Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора  
 У предметном поступку јавне набавке критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“. 
 

      6. Начин преузимања конкурсне документације  
 Конкурсна документација је доступна на интернет адреси наручиоца: 

 www.mmaricajnstajn.edu.rs/javne nabavke/   и на Порталу јавних набавки.  
 
 

Техничка школа „Милева Марић-Ајнштајн”  

21000 Нови Сад, Гагаринова 1 

ЈН МВ 02/2015 

Број: 222/1 

Дана: 25.06.2015 године 

Тел.: 021 / 443-444  

e-mail: mileva.ajnstajn021@gmail.com 

 



      7. Рок и начин подношења понуде  
 Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење  понуда на 
Порталу јавних набавки. Понуђач понуду подноси непосредно или путем  поште у затвореној коверти , 
затворену на начин да се приликом отварања  понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 
отвара.  
 На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.  

 У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се  ради 
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.  
 Понуду доставити на адресу: Техничка школа „Милева Марић-Ајнштајн“, ул. Гагаринова 1, 21000 
Нови Сад, са назнаком „Понуда за јавну набавку добара –  материјал за саобраћај: гориво, 
уља  и мазива  путем дебитних картица за   потребе Техничке школе  „Милева  Марић-
Ајнштајн“, ЈНМВ број 02/2015  - НЕ  ОТВАРАТИ”.  
 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране понуђача најкасније  до 

06.07.2015. године у 10 часова у секретаријату школе. 
 Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти  у којој се  понуда налази,  обележити 
време њеног пријема, евиденциони број и датум понуде.  Уколико је понуда  достављена 
непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.  
 Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно  која 
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће  се неблаговременом.  
 Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду  вратити 

неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
 Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и  запечаћена, 
тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати  појединачни листови, односно 
прилози, а да се видно не оштете листови или печат.  
 
 8. Место, време и начин отварања понуда  
 Јавно отварање понуда одржаће се 06.07.2015. године у 10,15 часова, у 

 секретаријату школе, ул. Гагаринова 1, Нови Сад, I спрат. 
  
 9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку      отварања 
понуда  
    У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени          
представници понуђача. Представници понуђача, пре почетка јавног отварања    понуда, 
морају Комисији наручиоца поднети пуномоћје за учешће у поступку јавног  отварања понуда.  
 

 10. Рок за доношење одлуке:  
 Одлука о додели уговора биће донета у року до 3 (два) дана од дана јавног  отварања 
понуда.  
 
 11.Лице за контакт: 
      Мира Ковачевић, телефон 021/443-444 или е-маил mileva.ajnstajn021@gmail.com 


