
Образац бр. 1 

Наручилац:ТЕХНИЧКА   ШКОЛА  ГСП, Београд               

Редни број јавне набавке мале вредности:ЈНМВ  3-2 /2018 

Дел.број 440/23.02.2018.године 

На основу члана 55 став 1 тачка 2. Закона о јавним  набавкама(„Сл. гласник РС” 

бр. 124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон),) Техничка школа ГСП 

упућује: 

     П о з и в   

за достављање Понуда за јавну набавку мале вредности ЈНМВ  3-2/2018, 

набавка  добара : КАНЦЕЛАРИЈСКИ   МАТЕРИЈАЛ ,ОРН 30192000; 

1. Предмет  јавне набавке , набавка  добара : КАНЦЕЛАРИЈСКИ   МАТЕРИЈАЛ 

,ОРН 30192000; 

2.Оквирни датум закључивања Уговора: април 2018. године. 

3.  Датум реализације јавне набавке: април –август 2018. године 

4.  Извор финансирања јавне набавке: сопствена средства  и материјални 

трошкови. 

5. Поступак јавне набавке : Јавна набавка  мале вредности  

6. Критеријум  за доделу Уговора и избор најповољније Понуде : најнижа 

понуђена цена 

7.Средство финансијског обезбеђења за добро извршење уговорених обавеза 

јесте :  

1)бланко сопствена меница ,као меница по « виђењу» са клаузулом «без 

протеста».Доставља приликом подношења  Понуде. 

 2) Менично овлашћење( оригинал).Доставља накнадно,по достављању Одлуке 

о додели уговора али пре потписивања  Уговора. 

3)Картон депонованих потписа ( оверена копија од стране јавног бележника) 

Доставља накнадно,по достављању Одлуке о додели уговора али пре 

потписивања  Уговора. 

4) оверени потписи лица овлашћених за заступање ( оверена копија од стране 

јавног бележника) Доставља накнадно,по достављању Одлуке о додели уговора 

али пре потписивања  Уговора. 

8.Доказ да је у систему ПДВ-а. 

9. Преузимање конкурсне документације и достављање Понуда је 10 дана од 

дана  објављивања Позива за достављање Понуда, односно до среде 

,21.03.2018.године до 9,00  часова. 

10. Јавно отварање понуде је истог дана , у среду 21.03.2018.године у  10,00  

часова у просторијама  школе.  



11. Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком "Понуда не отварати-

за јавну набавку добара  : КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ  ,шифра набавке  

ЈНМВ 3-2/2018 на адресу:  Радослава Грујића 2 Београд . 

12.На полеђини коверте навести назив понуђача,адресу,телефон и особу за 

контакт. 

13.Понуђач је обавезан да достави понуду у свему према условима из конкурсне 

документације и захтевима Наручиоца.  

Све додатне информације могу се добити на телефоне 011-2458-626, особа за 

контакт је Мирјана Перовић. 

 


