
                ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА  ШКОЛА  

                                 ,,Др Ђорђе Радић,, из Краљева 
 

 
На основу члана 39, 55, 57 и 60. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", 

бр. 124/2012, 68/2015), Oдлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности  

  Пољопривредно-хемијска школа ,,Др Ђорђе Радић,,  из Краљева 

(у даљем тексту: Наручилац) упућује 

                                                
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

у поступку јавне набавке мале вредности  бр. 5/2019 

набавкa школског намештаја 
 

1. Општи подаци о наручиоцу: 

 
Назив наручиоца:  Пољопривредно-хемијска  школа,,Др Ђорђе 

Радић,,Краљево 

 Адреса наручиоца: Миомира Бркушанца  2 36000 Краљево 

Интернет страница наручиоцаwww.ratarica.edu.rs 

Телефон/факс: 036 359-888 

Контакт особа:Ракоњац Весна 

e-mail:ratarica.vesna@gmail.com 

 
2. Врста поступка јавне набавке: 

Пoдаци о врсти поступка јавне набавке: 

Поступак јавне набавке добара број 5/2019-набавка школског намештаја,спровешће 

се у поступку јавне набавке мале вредности. 

 
3. Предмет јавне набавке 

 
Врста предмета јавне набавке: добра 

Опис предмета набавке: школски намештај 

Назив из општег речника набавке: школски намештај 

Ознака из општег речника набавке:39160000 

 
4. Не спроводи се резервисана јавна набавка 

 
5. Не спроводи се електронска лицитација 

 
6. Конкурсна документација  може се преузети са Портала Управе за јавне набавке 

portal.ujn.gov.rsили са интернет  странице наручиоца:www.ratarica.edu.rs



7. Набавка није обликована по партијама. 

 
Техничке спецификације и количина предмета јавне набавке дефинисане су конкурсном 

документацијом  за период важења уговора закљученим  са изабраним понуђачем, с тим 

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

потреба. 

8.  Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Уколико  две  или  више  понуда  имају  исту  најнижу  понуђену  цену,  као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи  рок испоруке добара.  
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети 
одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који је понудио дужи рок 
важења понуде. 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети 
одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. 
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се 
одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку 
најнижу понуђену цену, исти рок важења понуде  и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба 
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати 
на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну 
кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити 
додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 
записник извлачења путем жреба. 

 

9. Начин подношења  понуде и рок за подношење  понуде:  Понуђач  понуду подноси 

непосредно  или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 

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

је да понуђач  обрасце  и доказе  захтеване  конкурсном  документацијом  повеже  траком 

(јемствеником)  у целину,  тако  да  се не  могу  накнадно  убацивати,  одстрањивати  или 

замењивати  поједини  листови,  односно  прилози.     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. 

 
Понуду  доставити  на  адресу:  Пољопривредно-хемијска    школа,,Др Ђорђе 

Радић,,Миомира Бркушанца 2  36000  Краљево,  са  назнаком:    "Понуда  за ЈНМВ  бр. 

5/2019  - НЕ ОТВАРАТИ". 

Понуда   се  сматра благовременом   уколико је примљена код наручиоца  до  

12.07.2019.године      до 11,00 часова. 

Наручилац  ће,  по  пријему  одређене  понуде,  на  коверти,  односно  кутији  у којој  се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати бро ј и датум понуде према 

редоследу приспећа.  Понуда  се може доставити  непосредно  у канцеларији  секретара 

Наручиоца, сваког радног дана од 09 до 13 часова. У случају непосредног подношења, 

понуђачу ће бити издата  потврда о пријему са назнаком дана и сата пријема.  

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.Иста ће се вратити неотворена . 

10. Место, време, и начин отварања понуда: Све благовремено приспеле понуде биће 

јавно отваране у присуству свих заинтересованих лица и Комисије за јавне набавке, у 

просторијама  Пољопривредно-хемијске школе ,,Др Ђорђе Радић,, Краљево   

 последњег дана рока за подношење понуда, односно 12.07.2019.године у 12часова 

11. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само 

овлашћени представници понуђача. Представник Понуђача пре почетка поступка 

отварања понуда мора предати Комисији за јавну набавку писано пуномоћје за учешће 



у поступку  отварања  понуда,  оверено  печатом  и  потписом  овлашћеног  лица,  као  и 

личну карту на увид. 

 
12. Рок за доношење одлуке: 8 дана од дана отварања понуде 

 

Све додатне информације,  појашњења  и евентуалне  измене  и допуне конкурсне 

документације,  објављиваће  се на  интернет  страници  Наручиоца  и на  порталу 

Управе за јавне набавке. 
 



 

 
 
 
 
 

 
 


