
 
 На оснву чл. 55., 57. и члана 60. став.1 тачка 2. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), Дом 
ученика средњих школа у Зајечару, Скопљанска бб, објављује: 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

у поступку јавне набавке мале вредности, за набаку добара – набавка и монтажа 
машине за прање белог посуђа и чаша са аутоматским транспортом корпи и 

једним танком, редни број јавне набавке ЈНМВ 02/2019 
 

1) Дом ученика средњих школа Зајечар, Скопљанска бб Зајечар, позива све 
заинтересоване понуђаче да поднесу понуду за набавку добара - набавка и монтажа 
машине за прање белог посуђа и чаша са аутоматским транспортом корпи и 
једним танком, у поступку јавне набавке мале вредности. 
 
2) Врста наручиоца: установа. 
 
3) Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са 
Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  
 
4) Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.  
 
5) Предмет јавне набавке су добра - набавка и монтажа машине за прање белог 
посуђа и чаша са аутоматским транспортом корпи и једним танком.  
 
6) Ознака из општег речика набавке: 39713100. 
 
7) Предметна набавка није обликована по партијама. 
 
8) Најповољнији понуђач изабраће се применом критеријума најнижа понуђена    
    цена.  
 
9) Понуду могу поднети сви заинтересовани понуђачи који испуњавају услове 
предвиђене чланом 75. ЗЈН, с тим што уз понуду достављају и доказе о испуњености 
услова из тог члана, у складу са чланом 77. ЗЈН и Конкурсном документацијом.  
 
10) Понуда мора у целини бити припремљена у складу са овим Позивом и 
Конкурсном документацијом за јавну набавку добара - набавка и монтажа машине 
за прање белог посуђа и чаша са аутоматским транспортом корпи и једним 
танком, редни број јавне набавке ЈНМВ 02/2019.  
 
11) Конкурсну документацију можете преузети у електронском формату са 
интернет странице Наручиоца: http://www.internatza.edu.rs/, као и на Порталу 
јавних набавки, интернет адреса: http://portal.ujn.gov.rs/. 
 

http://www.internatza.edu.rs/
http://portal.ujn.gov.rs/


12) Заинтересовани понуђач је дужан да поднесе понуду припремљену у складу са 
овим Позивом и Конкурсном документацијом најкасније до 01.02.2019. године, до 
11:00 часова. 
 
13) Понуда се подноси непосредно, на деловодство Установе сваког радног дана од 
08:00 до 14:00 часова или путем поште на адресу: Дом ученика средњих школа Зајечар, 
Скопљанска бб, 19000 Зајечар, с тим да понуда мора стићи до наведеног рока, са 
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара - набавка и монтажа машине за 
прање белог посуђа и чаша са аутоматским транспортом корпи и једним 
танком, редни број јавне набавке ЈНМВ 02/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
Рок важности понуде је минимум 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда. 
 
14) Благовремено поднете понуде биће јавно комисијски отворене у Дому ученика 
средњих школа Зајечар, Скопљанска бб, 01.02.2019. године, у 12:00 часова.  
Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који су 
дужни да својство представника докажу предајом овлашћења Комисији за јавне 
набавке.  
Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у Позиву, сматраће се 
неблаговременим и биће по окончању поступка отварања понуда враћене неотворене 
понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено. 
 
15) Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет) дана од дана јавног 
отварања понуда.   
 
16) Понуде са варијантама нису дозвољене.  
 
Контакт телефон: 019/430-915, Глигуроски Илчо. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                ДИРЕКТОР ДОМА 
 
                                                                                       ___________________________ 
                                                                                          / Братислава Петров, проф./ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


