
На основу чланова 55.ст. 1. тачка 2, чл. 57. и чл. 60 ст. 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 

Ниш, ул.Косовке девојке бр. 6 

објављује 

ПОЗИВ ПОНУЂАЧИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

за подношење понуда у поступку јавне набавке добара мале вредности 

ЈНД-М бр. 1.1.5./2019 

набавку добара - енергетске услуге и материјал за саобраћај, у поновљеном поступку за 

партију 2 

1. Предмет набавке:  Партија 2 -  Плин, ацетилен и кисеоник -  за потребе Дома ученика 

средњих школа из Ниша 

2. Назив, адреса, интернет страница Наручиоца: Дом ученика средњих школа, ул. Косовке 

девојке бр. 6, 18000 Ниш, www.domucenikasrednjihskolanis.rs.  

3. Врста Наручиоца: Установа. 

4. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности за набавку добара- набавка 

енергетских услуга и материјала за саобраћај, у поновљеном поступку за партију 2:  Плин, 

ацетилен и кисеоник  

5. ОРН, односно назив и ознака: 

За партију 2 – ОРН: 24321115 – ацетилен, 44612100 – плинске боце, 24111900 – 

кисеоник.                                                                                     

6. Посебна напомена: Набавка, односно уговор није резервисан за установе, организације или 

привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитаицју и 

запошљавање инвалидних лица. 

7. Број партија: Набавка се спроводи у поновљеном поступку као  1 (једна) партија. 

8. Не спроводи се преговарачи поступак. 

9. Не закључује се оквирни споразум. 

10. Не примењује се систем динамичке набавке.  

11. Критеријум и елементи критеријума за доделу Уговора: "најнижа понуђена цена"  

12. Начин преузимања конкурсне документације, конкурсна документација се може да се 

преузме на Порталу управе за јавне набавке и на  интернет страници Наручиоца 

www.domucenikasrednjihskolanis.rs. 

13. У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке која се 

извршава преко подизвођача: 

Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери  подизвођачу, у 

понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, назив 

подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити понуђачу, а који не 

може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача. 

14. Не примењује се електронска лицитација, односно није у примени електронска понуда. 

15. Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити 

исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 

запошљавању, условима рада и сл. Подаци о пореским обавезама се могу добити у 

Пореској управи, Министарства финансија и привреде. Подаци о заштити животне средине 
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се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, 

развоја и заштите животне средине. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада 

се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.  

За тражене податке доступни су следећи мејлови: 

Агенција за привредне регистре,  www.apr.rs 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, www.minrzs.gov.rs 

Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Агенција за заштиту животне 

средине, www.sepa.gov.rs 

Министарство финансија-Пореска управа, www.purs.gov.rs 

Народна банка Србије- Центар за бонитет, Крагујевац - www.nbs.rs 

16. Начин подношења понуде и рок: Понуду доставити у писаном облику, у затвореној 

коверти. 

17. Позив за подношење понуда  биће објављен заједно са конкурсном документацијом на 

Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке (www.ujn.gov.rs) и интернет страници 

наручиоца www.domucenikasrednjihskola.rs. 

18. Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда, обавештење о изменама или допунама конкурсне документације, 

обавештење о додатним информацијама, појашњењима или одговорима на питања 

понуђача и сл.) Наручилац ће благовремено објавити на Порталу јавних набавки и 

интернет страници наручиоца www.domucenikasrednjihskola.rs. 

19. Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о  објављеним 

документима на Порталу Управе за јавне набавке из претходног става. 

20. Право учешћа имају сва заинтересована лица  који испуњавају обавезне услове за учешће у 

поступку из члана 75. ст.1. Закона о јавним набавкама, а испуњење ових услова дужни су 

да докажу писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. 

Понуду, доставити у затвореној коверти на адресу: Дом ученика средњих школа Ниш, 

објекат управне зграде, ул. Косовке девојке број 6, са назнаком: ПОНУДА за набавку 

добара - материјал за саобраћај и енергетске услуге, у поновљеном поступку за 

партију 2 – плин, ацетилен и кисеоник, за Дом ученика средњих школа Ниш, бр. 

ЈНД-М 1.1.5./2019, „НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини коверте назначити пун назив и адресу 

понуђача, контакт особу и број телефона. 

21. Како се ради о поновљеном поступку за једну партију, понуда мора да обухвати целокупну 

партију.   

22. Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште. Уколико понуђач подноси понуду 

путем поште, мора да обезбеди да иста стигне наручиоцу последњег дана наведеног рока 

до 10:00 часова. 

23. Рок за подношење понуде је 31.01.2020. године. 
24. Благовременом понудом се сматра понуда која стигне наручиоцу најкасније последњег 

дана наведеног рока до 10:00 часова.  

25. Понуда се подноси на српском језику. 

26. Вредност у понуди мора бити исказана у динарима, без ПДВ-а. 

27. Понуда са варијантама није дозвољена. 

28. Неблаговремене понуде се неће разматрати. 

29. Одлука о додели уговора ће се извршити на основу критеријума најнижа понуђена цена. 

Уколико су два или више понуђача понудили исту најнижу цену  уговор ће бити додељен 

понуђачу који понуди дужи рок важења понуде, а  у случају да две или више понуда имају 

исту понуђену ценом и исти рок важења понуде, уговор ће се доделити понуђачу који је у 

понуди навео краћи рок испоруке. 

  Важност понуде је  минимум 30 дана од дана отварања понуда. 
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30. Отварање благовремено приспелих понуда обавиће се јавно, у присуству овлашћених 

представника понуђача, 15 минута након истека рока за подношење понуда, односно у 

10:15 часова, дана 31.1.2020. године,  у просторијама Дома ученика средњих школа, у 

управној згради, ул. Косовке девојке бр.6, 18000 Ниш. 

31. Представници понуђача, који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе 

пуномоћје за учешће у поступку. У пуномоћју понуђач наводи основне личне податке 

представника и радње које је овлашћен да предузима у поступку јавне набавке добара. 

Осим наведеног пуномоћје мора да садржи датум, број, потпис овлашћеног лица као и да 

буде оверено. 

32. За информације око припреме понуде може се обратити на e-mail: 

domucenikanis@gmail.com. Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са 

обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште на адресу 

Наручиоца: Дом ученика средњих школа Ниш, ул. Косовке девојке бр.6, Ниш, електронске 

поште domucenikanis@gmail.com или факсом на број: 018/4575-833 (члан 20. ЗЈН), oсоба за 

контакт  Драган Стојановић, радним данима (понедељак-петак) од 07:30 до 14:30 часова. 

33. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10  дана од дана јавног отварања понуда. 

34. Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу ЈН и интернет страници Дома 

ученика средњих школа Ниш, www.domucenikasrednjihskolanis.rs,  у року од 3 дана од дана 

доношења. 

35. Рок  за закључење уговора је 8 дана од протека рока за подношење захтева за заштиту 

права. 

 

                                                                                                               Комисија за јавну набавку 
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