
OШ «Соња Маринковић» 
Земун, Аласка 17 
тел/факс 2612-753 
дел. бр. 11/7-3 
датум 30.07.2015. 
 
На основу члана 55  став 1 тачка 2,  чл. 57 став 1 и чл. 60 став 1 тачка 2 ЗЈН („Сл гласник РС” 
бр. 124/2012) и Одлуке директора о покретању поступка јавне набавке бр. 11/7-1 од 30.07.2015. 
године, наручилац ОШ „Соња Маринковић“ објављује: 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
у поступку јавне набавке мале вредности 

 
1. Назив наручиоца: ОШ «Соња Маринковић» 
2. Адреса наручиоца: Земун, Аласка 17 
3. Интернет страница наручиоца:http://ossonjazemun.edu.rs/ 
4. E-mail: os.sm@sbb.rs  ossonjamar@gmail.com 
5. Делатност наручиоца и шифра: Образовање 8520 
6. Врста поступка: ЈН мале вредности 
7. Предмет набавке:Средства за одржавање хигијене 
8. Назив и ознака из општег речника набавки: 3980000-9 (производи за чишћење)  
9. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена (чл. 85 ЗЈН став 1 тачка 2)   
      
Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезних услове 
према чл. 75. и 76 ЗЈН. (осим тачке 5. члана 75 која се не тражи) и условима из конкурсне 
документације 
Понуђачи морају испунити и следеће додатне услове за учешће (према чл. 76 ЗЈН): 
1. да поседује стандард ИСО -9001; 
2. да поседује сопствено доставно возило 
Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са 
чланом 77. ЗЈН и условима из конкурсне документације.  
Понуде могу бити самосталне, заједничке или са подизвођачем. 
Рок важења понуде је 60 дана. 
Конкурсна документација се може преузети: електронским путем, са интернет странице 
наручиоца и са Портала јавних набавки. 
Рок подношења понуда је 10.08.2015. до 12 часова. 
Понуде се могу поднети: 
- непосредно у секретаријату ОШ «Соња Маринковић», Земун, Аласка 17; 
- путем поште на адресу ОШ «Соња Маринковић», Аласка 17, 11080 Земун; 
- електронским путем  
Понуђач може поднети само једну понуду, и тај понуђач не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди нити као подизвођач у понуди са подизвођачем. 
Понуда са варијантама није дозвољена. 
Непотпуне и неблаговремене понуде се неће узимати у обзир.Понуде послате препорученом 
поштом са жигом поште који гласи на последњи дан рока за слање понуда, признаће се као 
благовремене. 
У случају да у предметној ЈН постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом као 
најнижом ценом и истог квалитета услуге који задовољава захтеве школе, наручилац ће 
предност дати понуђачу који је доставио референтну листу о реализованим истоврсним 
уговорима у што већем броју. 
Комисија ће истог дана, тј. 10.08.2015. сачинити записник о отварању са извештајем о стручној 
оцени понуда. 
Понуде се подносе у затвореној коверти са  назначеним бројем JН на коју се односи (11/7), са 
ознаком „НЕ ОТВАРАЈ“и са тачном адресом понуђача на полеђини коверте. 
Отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за подношење понуда тј. истог дана - 
10.08.2015. године у 13 часова, у секретаријату ОШ „Соња Маринковић“ у Земуну, Аласка 17.  
Отварање је јавно и право присуства имају овлашћени представници понуђача.Овлашћење 
мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица понуђача. 
 
Лице за контакт: Драгана Ускоковић, секретар тел. 2612-753 
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