
Техничка школа „Милева Марић-Ајнштајн“ у Новом Саду 
објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број 6/2016 – 

материјал за одржавање хигијене 
 

 
Техничка школа „Милева Марић-Ајнштајн“ 
Адреса: Гагаринова 1, 21000 Нови Сад 
тел: 021/443-444 и фаx:443-444 лок.17 
email: mileva.ajnstajn021@gmail.com  
интернет страница: http://mmaricajnstajn.edu.rs/javne-nabavke/ 

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности 
Предмет јавне набавке: набавка материјала за одржавање хигијене према спецификацији која чини 
саставни део конкурсне документације, процењене вредности од  1.663.000,00 динара без пореза. 

Ознака из општег речника јавне набавке: : 33761000 – Тоалетна хартија, 39830000 – Производи за чишћење 

Јавна набавка није обликована у партијама. 
Критеријум за доделу уговора: Избор најповољније понуде ће се извршити применом 
критеријума „Најнижа понуђена цена“. 
  
Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети на Порталу 

јавних набавки и на интернет страни наручиоца http://mmaricajnstajn.edu.rs/javne-nabavke/ 

Начин подношења понуда и рок: Понуда са припадајућом документацијом у затвореној и запечаћеној 

коверти достављају се на адресу наручиоца: Техничка школа „Милева Марић-Ајнштајн“ Нови Сад, Гагаринова 

1, путем поште или непосредно у просторијама наручиоца, са обавезном назнаком на лицу коверте: ''Понуда 

за јавну набавку бр. 6/2016 – материјал за одржавање хигијене - НЕ ОТВАРАТИ''.  

Рок  за достављање понуда је четвртак 30.06.2016.године до 12.00. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  четвртка 
30.06.2016.године  до 12.00 часова. 
По окончању поступка отварања понуда,  Комисија за јавну набавку 3/2016 ће све неблаговремено поднете 
понуде, неотворене вратити понуђачу, са назнаком да су поднете неблаговремено. 
Време и начин отварања понуда: отварање понуда обавиће се 30.06.2016.године. са почетком у 12,15 
часова у просторијама Техничка школа „Милева Марић-Ајнштајн“ Нови Сад, Гагаринова 1. Отварању понуда 
могу присуствовати овлашћени представници понуђача, под условом да Комисији својство представника 
понуђача докажу овлашћењем овлашћеног лица понуђача да присутвују отварању понуда. 
Одлука о додели уговора: биће донета у року од 8 дана од отварања понуда 
Особа за контакт: Мира Ковачевић, дипломирани правник, члан Комисије за јавну набавку 6/2016; тел: 
443-444 или 064/818 61 09 
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ: Заинтересовано 
лице може, у писаном облику путем поште на адресу Техничка школа „Милева Марић-Ајнштајн“ Нови Сад, 
Гагаринова 1 електронске поште на e-mail mileva.ajnstajn021@gmail.com или факсом на 
број 021/443-444 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Додатне информације или појашњења 
упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, ЈНМВ бр 6/2016. Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено. 
  
   
  
  
                                                            Члан Комсије за јавну набавку 6/2016 
 
       Мира Ковачевић 
  
  
 


