
ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“ 
Земун, Аласка 17 
Тел/факс 2612-753 
Дел. бр. 11/9-3 
Датум 20.08.2015.  

ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА 
У поступку јавне набавке мале вредности –  
Наручилац: ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“ 
Адреса: Земун, Аласка 17 
ПИБ                          100198780 
Шифра делатности 8520 
Матични број          07021151 
E-mail    os.sm@sbb.rs или ossonjamar@gmail.com 
Интернет страница: http://ossonjazemun.edu.rs/ 
Назив: Услуга припреме и дистрибуције оброка-ручка за исхрану ученика  
             у боравку за школску 2015/16  
Врста поступка: ЈН мале вредности 
Период ЈН: од 07.09.2015 – 15.06.2016. 
Број набавке: 11/9 према одлуци наручиоца дел. бр. 11/9-1 од 19.08.2015. 
Oзнака из општег речника набавки:  55524000 
Ставка у буџету: 426821 
Процењена вредност: 2.068.000,00 дин. без ПДВ-а 
Конкурсну документацију заједно са овим позивом преузети са портала ЈН 
www.ujn.gov.rs или са интернет странице наручиоца. 
Начин подношења понуда:  
Понуда се подноси у затвореној коверти на адресу школе поштом, телефаксом, мејлом 
или лично у секретаријату школе. Коверта мора имати назив и број ЈН као и ознаку 
„Не отварати“, а на полеђини пуна адреса пошиљаоца. 
Рок за подношење понуда: 28.08.2015. до 12,30 часова, осам дана од дана 
објављивања на Порталу и на интернет страници школе.  
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.  
Место и време отварања понуда:  
Отварање понуда је јавно и обавиће се дана 28.08.2015.у 13,00 часова у секретаријату 
школе у присуству Комисије именоване решењем директора. 
Рок за доношење одлуке о додели уговора:  
Одлука о додели уговора донеће се у року од 8 дана од дана отварања понуда, тј. 
05.09.2015. 
Рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке о 
додели уговора тј. 10.09.2015. 
Рок за закључење уговора је 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за 
заштиту права а то је 18.09.2015.  
Лице за ЈН : Драгана Ускоковић, секретар школе 
                       тел 011/2612-753 
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