Дел.бр.:1552
Датум: 15.11.2019.
На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2)
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези са
Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности број: 1534 од 13.11.2019.
године, (Редни број ЈНМВ - 3 ОС/2019)
Карловачка гимназија
Трг Бранка Радичевића бр. 2, 21205 Сремски Карловци
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ЈНМВ -3 ОС/2019
Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Карловачка гимназија, Трг Бранка Радичевића бр. 2, 21205 Сремски Карловци,
www.karlovackagimnazija.rs
Врста наручиоца: Установа образовања
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности ради закључења
оквирног споразума са једним понуђачем.
Предмет јавне набавке: Набавка добара
Опис предмета јавне набавке: Набавка добара -канцеларијски материјал за потребе
Карловачке гимназије из Сремских Карловаца.
Назив и ознака из општег речника набавке:
3019200 – канцеларијски материјал
30125110- тонер за ласерске штампаче и телефакс машине
30125120- тонери за фотокопир апарате
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
Не спроводи се резервисана јавна набавка.
Не спроводи се електронска лицитација.
Набавка није обликована по партијама.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је
конкурсна документација доступна: Конкурсна документација за предметну набавку
може се преузети са Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/ и на интернет адреси
Наручиоца www.karlovackagimnazija.rs

Начин подношења понуде и рок: Понуде са припадајућом документацијом, подносе се
непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији на адресу Наручиоца:
Карловачка гимназија, 21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића бр. 2, са
назнаком: “НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за ЈНМВ 3 ОС/2019–НАБАВКА
КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА“. Заинтересовани понуђачи су у обавези да своје
понуде доставе лично или путем поште најкасније до 25.11.2019. године до 11:00 часова.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца до наведеног
рока.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа.
На полеђини коверте потребно је навести назив, адресу, број телефона и факса, е-маил
понуђача, као и име особе за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача на
коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих
учесника у заједничкој понуди.
Понуда се подноси на обрасцу понуде, који је саставни део конкурсне документације, јасна
и недвосмислена, откуцана или написана неизбрисивим мастилом и оверена потписом
овлашћеног лица понуђача.
Понуђач је у обавези да у понуди наведе све тражене податке на Обрасцу понуде, да исту
потпише.
Неблаговремене понуде неће бити разматране и неотворене ће се вратити понуђачу.
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће се на адреси
Наручиоца, Карловачка гимназија у Сремским Карловцима, Трг Бранка Радићевића бр. 2, у просторијама секретара школе дана 25.11.2019. године, у 12:00 часова. Отварање понуда
је јавно.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања активно могу учествовати овлашћени или опуномоћени
представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом
потписаног и овереног овлашћења-пуномоћја Комисији за јавну набавку.
Записник о отварању доставиће се понуђачима у року од три дана од дана окончања
поступка отварања понуда.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз
прилагање писменог овлашћења за лице које ће присуствовати отварању понуда, а које се
предаје Комисији пре отварања понуда. Уколико представник понуђача нема писмено
овлашћење за учешће у поступку, исти ће имати статус опште јавности.
Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора, односно о обустави поступка
предметне јавне набавке, наручилац ће донети у року од пет дана од дана отварања понуда.
Лицa за контакт: Лица за контакт у времену од 08:00 до 15:00 часова:
Јелена Јокић, секретар школе, e-mail: karlgimnazija@yahoo.com

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења: Понуђач
може, у писменом облику, на адресу Наручиоца- Карловачка Гиманзија, Трг Бранка
Радичевића бр.2, Сремски Карловци или путем е-маил-а, са назнаком-„“Тражење додатних
информација или појашњења у вези са припремањем понуде за ЈН добара – канцеларијски
материјал ЈНМВ 3 ОС/2019“, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење
у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда у
времену од 08:00-15:00 часова. Захтеви који стигну после 15:00 часова сматраће се да су
стигли наредног дана када ће наручилац и потврдити пријем мејла.
Наручилац ће у року од три дана од пријема захтева, информацију објавити на Порталу
јавних набавки и својој интернет страници. Тражење додатних информација и појашњења
телефонски није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин
уређен чл. 20. Закона о јавним набавкама.
Комисија за јавне набавке: ЈНМВ 3 ОС/2019

