
 

Основна школа“Филип Вишњић“ 

Салвадора Аљендеа 17 

11000 Београд 

          На основу члана 57. става 1. и члана 60. става 1. тачке 2. Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник РС," бр.124/12, 14/15,68/15), наручилац 

 ОСНОВНА ШКОЛА „ФИЛИП  ВИШЊИЋ“ 

Салвадора Аљендеа 17 

Београд 

                ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ  

- Припрема и дистрибуција школског оброка- 

ручка за ученике -  
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

Бр. 1.2.1/2020 

1.Назив  наручиоца :Основна школа „Филип Вишњић“ 

2.Адреса : 11000 Београд, Салвадора Аљендеа 17 

ПИБ : 100210152 

Матични број : 07004427 

Интернет страница :   www.osfilipvisnjic.edu.rs 

3.Врста наручиоца: просвета 

4.Врста поступка јавне набавке: 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 

Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

5.Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број 1.2.1/2020 су услуге -  

Услуге достављања припремљених оброка у школе: 



Готових ланч пакета - ручка у херметички упакованим посудама (препоручљиво у 

полипропиленским дводелним или троделним посудама у зависности од потреба које 

изискује врста оброка), затворене вишеслојном фолијом (материјал: комплексни филм или 

одговарајући) са колачем или воћем и са прибором за јело за једнократну употребу. 

 6.Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге достављања припремљених 

оброка у школе:  55524000 

7.Критеријум за доделу уговора : Најнижа понуђена цена.  

8.Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може 

преузети   са Портала  јавних набавки и интернет странице наручиоца: 

www.osfilipvisnjic.edu.rs 

9.Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У 

случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу Основна школа»Филип Вишњић» из Београда, ул. Салвадора  

бр.17, са назнаком: 

,,Понуда за поступак јавне набавке мале вредности- Припрема и дистрибуција школског 

оброка- ручка за ученике -  

 

                                           ЈН бр. 1.2.1/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” 

 
Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 07.07.2020. године 

до 10,00 часова. Уколико се понуда доставља лично, то је могуће урадити сваког радног 

дана од 09:00 до 13:00 часова. 

Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка 

отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете 

неблаговремено.  

10.Место, време и начин отварања понуда: 

Отварање понуда ће се обавити 07.07.2020. године у 11,00 часова, у згради Основне 

школе "Филип Вишњић”, ул. Салвадора Аљендеа бр.17, 11000 Београд, у канцеларији 

секретара школе. 

 

УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ  ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ 

У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.  

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само представници понуђача, који 

пре почетка поступка јавног отварања понуда доставе овлашћење (пуномоћје) за 



учествовање у поступку отварању понуда. Пуномоћје мора имати број, датум издавања и 

мора бити потписано  од стране овлашћеног лица Понуђача.  

Присутни представници понуђача након окончања поступка отварања понуда, потписују 

Записник о јавном отварању понуда у коме се евидентира и  њихово присуство. 

 

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: 

 

 Славица Срзентић, дипл.правник 

E - mail : slavicasekretar@gmail.com 

Факс: 011 2784 581 

 

mailto:slavicasekretar@gmail.com

