
 На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ бр. 
124/12) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
отвореном поступку и начину доказивања испуњености услова („Службени Гласник РС 
бр. 29/13), Мишљења Управе за јавне набавке о заједничком спровођењу јавне набавке 
од стране више наручилаца број 404-02534/14 од 10.07.2014. године и Одлуке о 
заједничком спровођењу јавне набавке бр. 313 од 01.07.2014. године 
 

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
22000 Сремска Митровица, Планинска бр. 1 

и 
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“ 

22000 Сремска Митровица, Змај Јовина бр. 29 
 

оглашавају 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

у отвореном поступку јавне набавке  радова 
АУТОМАТИЗАЦИЈА И САНАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ 

 
Назив наручиоца: Дом ученика средњих школа Сремска Митровица 
Адреса наручиоца: Планинска 1, 22000 Сремска Митровица 
Интернет страница: www.domucenika-sm.edu.rs  
Врста наручиоца: просвета, ученички и студентски стандард 
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 
Врста предмета: радови 
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  
Број партија : Набавка није обликована по партијама 
Опис партије, назив и ознака из општег речника набавке: 
42515000 котлови за централно грејање 
 Критеријум за доделу уговора, елементи критеријума  за доделу уговора: 
најнижа понуђена цена 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 
конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се преузима и 
доступна је на интернет адреси Портала за јавне набавке portal.ujn.gov.rs и на интернет 
адреси Наручиоца: www.domucenika-sm.edu.rs. 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се подносе у 
затвореној коверти са назнаком : „Понуда за јавну набавку - НЕ ОТВАРАТИ“, поштом 
или лично на адресу: Дом ученика средњих школа у Сремској Митровици, Планинска 
1, 
Рок за подношење понуде је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда 
на Порталу јавних набавки, односно 29.08. 2014. године до 12:00 часова.   
Место, време  и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити на дан 
истека рока за подношење понуда, 29.08.2014. године у 12:30 часова у просторијама 
Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици,  
Планинска бр. 1.  
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда: 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 
понуђача. 



Представник понуђача пре почетка поступка отварања понуда мора предати комисији 
за јавну набавку писмено пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, оверено 
печатом  и потписано  од стране овлашћеног  лица понуђача. 
Рок за доношење одлуке:  - 20 дана од дана отварања понуда. 
Лице за контакт: Снежана Маричић, телефон/факс 022/631-722, Мирчета Слађана, 
smdom5@open.telekom.rs, smvlas@yahoo.com, 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


