
 

Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊE ПТТ ШКОЛЕ 

Адреса: Београд, ул Здравка Челара 16 

Број : 10/243 

Датум: 05.12.2017. године 

 

На основу чл. 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама ( „ Сл. гласник РС “  

број 124/12,14/15 и 68/15), Наручилац „Дом ученика средњe ПТТ школe“ 

објављује  

ПОЗИВ  

 ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Д-09/17 
 

1. Наручилац: Дом ученика средње ПТТ школе, Београд, Здравка Челара 16, позива 

потенцијалне понуђаче да поднесу своје писмене понуде у складу са овим позивом и 

конкурсном документацијом. 

Врста наручиоца: Јавна установа - индиректни корисник буџетских средстава при 

Министарству просвете, науке и технолошког развоја.  

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности- добара - намирнице 

за исхрану ученика. Назив из општег речника набавке: храна, пиће, дуван и сродни 

производи Ознака из општег речника набавке: 15000000 

2. Набавка је обликована у више партија од 1 до 2 и то: 
 

1. хлеб и пекарски производи 

Хлеб - 15811100 и Пекарски производи – 15612500 

2 Смрзнути пекарски производи -15612500 

Понуђач је обавезан да попуни све позиције по једној партији. 

Понуђач може поднети понуду за сваку партију посебно или за више партија 

истовремено. Понуђач подноси понуду за минимум једну целокупну партију и то за 

оквирне количине дате у конкурсној документацији. 

Техничке спецификације и количинe предмета јавне набавке дефинисане су 

конкурсном документацијом и дате су оквирно за период од 01.01.2018. године до 

31.12.2018. године,  

с тим што наручилац задржава право одступања од истих (мање или више) у 

зависности од потреба. Количине и врсте добара које ће се сукцесивно 

испоручивати у периоду важења уговора, одређиваће наручилац у складу са својим 

потребама. 

3. Подношење електронске понуде није допуштено. 

4. Нема обавезе подношења понуде са подизвођачима. 

5. Одлука о додели уговора у поступку предметне набавке за све партије донеће се на 

основу критеријума " најниже понуђена цена "  

6. Непосредан увид и преузимање конкурсне документације је на адреси: Дом ученика 

средње ПТТ школе, Београд, Здравка Челара 16, од 09-13 часова, сваког радног дана. 

Конкурсна документација може се преузети и у електронском формату са интернет 

странице Наручиоца www.pttdom.edu.rs, као и на Порталу јавних набавки 

www.portal.ujn.gov.rs 

7. Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне и 

додатне услове које је утврдио наручилац у конкурсној документацији, из члана 75. 

и 76. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/2012,14/15 и 68/15). 

8. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, 



лично на писарницу сваког радног дана од 08,00 -14,00 часова или путем поште на 

адресу Наручиоца: 

Дом ученика средње ПТТ школе, Београд, Здравка Челара 16, са обавезном 

назнаком: "Понуда за ЈН бр. Д-09/17, партија бр. ___ - НЕ ОТВАРАЈ". 

На полеђини коверте (пошиљке) обавезно навести назив и адресу понуђача, особу за 

контакт и број телефона лица за контакт као и то да ли понуђач наступа самостално 

или понуду подноси група понуђача, када је неопходно назначити ко је овлашћени 

члан групе - представник групе понуђача.  

Понуда се сматра благовременом, ако иста буде достављена Наручиоцу најкасније 

20.12.2017. године до 10,00 часова.  

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио 

након истека рока за подношење понуда. 

Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању 

поступка отварања понуда вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете 

неблаговремено. 

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 

20.12.2017. године у 10,30 часова,  

Отварање понуда извршиће се у просторијама наручиоца, на адреси Дома ученика 

средње ПТТ школе, Београд, Здравка Челара 16.  

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

9. У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени 

представници понуђача. 

Представник понуђача дужан је да достави писано овлашћење са бројем и датумом 

издавања и  печатoм и потпис одоворног лица за учествовање у отварању понуда.  

10. Одлука о додели уговора биће донета у року до 10 дана од дана јавног отварања 

понуда. 

11. Лице за контакт је Никола Ашанин, e-mail nabavke@pttdom.edu.rs.  
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