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          СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА  

          Сомбор, Трг цара Лазара бр.4 

            Број: Н 06/2021. 

          Дана: 28.07.2021. год. 

       

 

На основу члана 11-21 и 27. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 

91/2019 и др.), одредби Правилника о  ближем уређењу планирања набавки, спровођењу 

поступка набавки и праћења и извршења уговора о набавкама  ове школе објављујемо 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у поступку  набавке  добара- 

набавка угља и дрва за потребе грејања школе бр.Н  06/2021. 

 

  1. Подаци о Наручиоцу: 

      Назив:   СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА  

                    

      Овлашћено лице:   Сузана Вукићевић,  директор  школе 

                 Порески идентификациони број:  100016489  

      Матични број:     08027277 

      Интернет страница:                                  www.tehnickaso.edu.rs 

 

 2. Врста наручиоца: индиректни корисник буџетских средстава. 

 

3. Врста поступка јавне набавке: набавка добара на коју се ЗЈН не примењује  

 

4. Опис предмета набавке: Набавка добара – набавка, 35 тона мрког угља и 35 

м3 огревног дрвета за потребе грејања школе, ради закључења уговора, а у складу са 

утрошком средстава Наручиоца предвиђених за ову намену. 

5.Процењена укупна вредност за ову јавну набавку је:615.151,51  без ПДВ или  

717.500,00 динара са ПДВ. 

Напомена: За набавку мрког угља предвиђено је 408.333,33   динара, без ПДВ, 

или 490.000,00 динара са ПДВ, а за набавку огревног дрвета  206.818,18 динара без ПДВ 

или 227.500,00 динара са ПДВ. 

  

5. Критеријум за доделу уговора: Критеријум за оцењивање понуда је најнижа 

понуђена укупна цена за оба добра по свим ставкама, (са превозом за мрки угаљ по 

тони,  и  са превозом и резањем,  за тврдо огревно дрво по м3).  

 

6. Начин преузимања конкурсне документације:  

Конкурсна документација се може преузети на интернет страници  Наручиоца 

www.tehnickaso.edu.rs или непосредно код секретара школе на наведеној адреси.  

 

8. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:  

- Понуде се достављају од дана објављивања (29.07.2021.) на интернет страници 

www.tehnickaso.edu.rs- javne-nabavke па до 06.08.2021.године, до 12,00 часова , без 

обзира да ли се достављају непосредно или путем поште.  

- Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

  Понуда се подноси у затвореној коверти, са напред наведеном адресом 

наручиоца:Средња техничка школа из Сомбора, Трг цара Лазара бр.4, - Набавка угља и 
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дрва за потребе грејања школе бр. Н 06/2021. - НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини назив 

понуђача, адресу, телефон и име контакт особе. Уколико се понуда предаје непосредно, 

предати је у секретаријат школе. 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда. 

Незатворене, непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране 

 

Понуда приспела по истеку датума и сати одређених у позиву сматраће се 

неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити  

неотворену на адресу понуђача са назнаком „неблаговремена“. 

 

       

 

 

 

12. Лице за контакт:Миле Морић, 025/421-067,  sekretar.skolasts@gmail.com 

 

 

 

 

            Директор школе 

 

        ____________________ 
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