
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
На основу члана 31. и 39. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС“, 

бр. 86/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр 01-20-3/2016 

од 12.12.2016. године, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и 

закључење уговора о јавној набавци услуга. 
 

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

У СУБОТИЦИ 

МАРКА ОРЕШКОВИЋА 16, СУБОТИЦА 
 

објављује 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 01-20-3/2016 
 

 

за јавну набавку услуга  – Поправка централног грејања  и позива понуђаче да 

поднесу своју понуду у складу са конкурсном документацијом. Понуде морају да се 
припреме и поднесу у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење 

понуда. 

Назив, адреса наручиоца: Висока техничка школа струковних студија у Суботици, 
Марка Орешковића 16, 24000 Суботица, Мејл адреса: office@vts.su.ac.rs (наручилац 

електронску пошту прима радним данима од 7:00 часова до 14:00 часова, радни дани су 
дани од понедељка до петка) 
 

1. Врста наручиоца: Установа – Просвета  
2. Врста поступка: јавна набавка мале вредности у складу са чланом 39. Закона о 
јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)  
3. Предмет поступка јавне набавке: набавка услуга – Поправка центералног грејања   
4. Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге поправки и одржавања 
централног грејања (50720000-8)  
5. Партије: Предмет набавке није обликован по партијама  
6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: избор између достављених 

одговарајућих и прихватљивих понуда вршиће се применом критеријума „најнижа 
понуђена цена“.  
7. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсну документацију понуђачи 
могу преузети на један од начина:  
- лично/непосредно у просторијама наручиоца у Суботици ул. Марка Орешковића 16, 

канцеларија секретара Школе, сваким радним даном у времену од 8:00 – 14:00 часова 
све до истека рока за подношење понуда,  

- са интернет странице наручиоца www.vts.su.ac.rs, - сајта Портала за јавне набавке.  
8. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:  



Понуде се подносе до 22.12.2016. године до 13:00 часова, препорученом пошиљком или 

лично, на адресу наручиоца: Висока техничка школа струковних студија у Суботици, 
Марка Орешковића 16,  24000 Суботица, у затвореним ковертама, са назнаком: ''Понуда за 

јавну набавку услуга – Поправка централног грејања бр. 01-20-3/2016 - НЕ ОТВАРАТИ''.  
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.   
На полеђини коверте обавезно навести назив подносиоца понуде, тачну адресу, контакт 
телефон.  
Понуда се сматра благовременом ако је примљена од стране наручиоца најкасније до 
22.12.2016. године до 13:00 часова.  
 
Неблаговремено достављене понуде Комисија за јавну набавку наручиоца ће, по окончању 
поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима са назнаком да су поднете 
неблаговремено.  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду 
не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто 

лице може учествовати у више заједничких понуда. У року за подношење понуде понуђач 
може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној 

документацији.  
9. Место, време и начин отварања понуда:  
Отварање понуда спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 
22.12.2016. године са почетком у 13 часова и 15 минута у просторијама на адреси 

наручиоца: Марка Орешковића 16, Суботица. Отварање понуда је јавно и може 
присуствовати свако заинтересовано лице, а активно могу учествовати само законски 

заступници и овлашћени представници понуђача.  
10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда:  
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, овлашћени представници понуђача дужни 

су да Комисији за јавну набавку наручиоца предају овлашћење за учешће у поступку 

отварања понуда. Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног представника, 

број личне карте, потпис и печат овлашћеног лица. Без оваквог овлашћења, представник 

има право само на присуство и не може предузимати активне радње у поступку 

(потписивање записника, истицање приговора на отварање понуда и друго).  
11. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року 

од  
10 (десет) дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће објавити на 
Порталу јавних набавки и на своjoj интернет страници у року од 3 (три) дана од дана 
њеног доношења.  
12. Контакт: Стантић Живка, адреса електронске поште: office@vts.su.ac.rs (наручилац 
електронску пошту прима радним данима од 8:00 часова до 14:00 часова, радни дани су 
дани од понедељка до петка)  
 
 

Комисија за јавну набавку 
 
 

 


