
Основна школа „Христо Ботев“  
Димитровград 
Број:  585/20 
Датум: 29.06.2020. год. 
 
 

 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:  
Основна школа „Христо Ботев“, ул. Христо Ботев бр. 3, 18320 Димитровград, 
http://oshristobotev.nasaskola.rs/,  факс: 010/360-976, тел. 010/361-476. 
 

2. Врста наручиоца:  
Просвета, установа образовања и васпитања. 
 

3. Врста поступка јавне набавке:  
Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности. 
 

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  
Предмет јавне набавке су добра:  храна, намирнице и пиће за школске прославе и 
репрезентацију  ОШ “Христо Ботев“ у Димитровграду.                                                                                                                                                     
Назив и ознака из општег речника набавке: 15000000 - храна, пиће, дуван и сродни 
производи. 
 

5.  Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:  
 Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 
6.  Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:  

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
 

7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је  
конкурсна документација доступна:  

Конкурсна документација се може преузети на: Порталу јавних набавки – 
www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници школе – http://oshristobotev.nasaskola.rs/ 
 

8.  Начин подношења понуде и рок:  
 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на 

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

На полеђини коверте навести назив, адресу и телефон понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити „заједничка 

понуда“  и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Основна школа „Христо Ботев“, ул. Христо Ботев бр. 3, 

18320 Димитровград, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку хране, намирница и пића 

за школске прославе и репрезентацију,  (ЈН бр. 3-П1/2020) - НЕ ОТВАРАТИ”.   

Рок за подношење понуде је 07.07.2020. године, до 12:00 часова. 
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим, неће се отварати, и 
по окончању поступка отварања понуда биће враћене понуђачу, са назнаком да је понуда 
поднета неблаговремено. 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуда са варијантама није дозвољена. 
 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://oshristobotev.nasaskola.rs/
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9. Место, време и начин отварања понуда:  
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах по истеку рока за подношење понуда, дана 
07.07.2020. године, у 12,15 часова, у просторији школске библиотеке у објекту Основне 
школе „Христо Ботев“ у Димитровграду, у улици Христо Ботев број 3. 
 

10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда:  

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.  
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 
понуђача. 
Представници понуђача морају имати овлашћење које је оверено печатом и потписано од 
стране овлашћеног лица понуђача, које морају предати Комисији за јавну набавку пре 
почетка отварања понуда.  
 

11. Рок за доношење одлуке:  
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда. 
 

12. Лице за контакт:  
Сузана Антов, тел: 010/361-476, факс: 010/360-976, e-mail: hbotev@mts.rs  

 

 

 

 

 

 

                                                                                Комисија ОШ „Христо Ботев“ 
                                                                                за  јавну набавку бр. 3-П1/2020   

 

 


