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vrátnica: ++381-21-781-845 

e-mail sekretár: adminjankolar@gmail.com 
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дом ученика 
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Г И М Н А З И Ј А  „ Ј А Н  К О Л А Р “  
са домом ученика 

Број: 83/4-19 
Дана: 11.03.2019.          

 
На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012) и Одлуке 

о покретању поступка јавне набавке ЈНОП бр. 02/2019, бр. 83/01-19 од 04.03.2019. године, Гимназија 
„Јан Колар“ са домом ученика у Бачком Петровцу објављује: 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
у отвореном поступку 

 
Назив Наручиоца: Гимназија „Јан Колар“ са домом ученика у Бачком Петровцу 
Адреса Наручиоца: 14 ВУСБ бр 12,  21470 Бачки Петровац 
Интернет страница Наручиоца: www.jankollar.org 
Врста Наручиоца: просвета, ученички и студентски стандард и школа 
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак – на партије 
Врста предмета: добра – намирнице за припремање хране 
Опис предметне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: намирнице за припремање 
хране; храна, пиће, дуван и сродни производе 15000000 
Број партија: Јавна набавка се спроводи у 11 партија 
Опис партије, назив и ознака из општег речника набавке:  
Партија 1: Хлеб и свежи пекарски производи (15810000) 
Партија 2: Млеко и млечни производи  (15500000) 
Партија 3: Јаја (03142500)  
Партија 4: Свиже свињско, јунеће и јагњеће месо (15113000, 15111100, 15115100) 
Партија 5: Риба-свежа и смрзнута (15220000) 
Партија 6: Свеже живинско (пилеће и ћуреће) месо и изнутрице (15112130, 15112120, 15112300)  
Партија 7: месне прерађевине (15131000) 
Партија 8: свеже воће и поврће (03220000) 
Партија 9: Смрзнуто воће и поврће, сладолед и смрзнуто лиснато пециво (15331170, 15896000) 
Партија 10: Конзерве-конзервисано воће и поврће (15332400, 15331400) 
Партија 11: Остале намирнице широке потрошње (15800000) 
 
Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове 
предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени Конкурсном 
документацијом. 
Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 
77. Закона о јавним набавкама и условима из Конкурсне документације. 
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са 
подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду. 
Критеријум за доделу уговора, елементи критеријума за доделу уговора:  

- економски најповољнија понуда;  
- елементи критеријума: понуђена цена, рок испоруке и рок важења понуде. 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 
документација доступна:  
Конкурсна документација може се преузети електронским путем са интернет странице наручиоца 
www.jankollar.org и са Портала јавних набавки: portal.ujn.gov.rs. 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:  
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Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: „понуда за јавну набавку број 
02/2019 – партија _____ (навести од 1 до 11) НЕ ОТВАРАТИ“ поштом или непосредно на 
адреси наручиоца: Гимназија „Јан Колар“ са домом ученика у Бачком Петровцу, 14 ВУСБ бр. 
12, 21470 Бачки Петровац, сваког радног дана од 08,00 до 12,00 часова. 
Рок за подношење понуде је 30 дана од дана објављивања Позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки, односно до 12.04.2019. године до 10:00 часова, без обзира на начин 
доставе. 
Место, време, и начин отварања понуда:  
Све благовремено приспеле понуде биће јавно отваране у присуству свих заинтересованих 
лица и Комисије за јавне набавке у просторијама Дома ученика Гимназије „Јан Колар“ са 
домом ученика, 14 ВУСБ бр. 12, 21470 Бачки Петровац, последњег дана рока за подношење 
понуда, односно 12.04.2019. године у 10:30. 
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  писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, 
оверено печатом и потписом овлашћеног лица. 
Рок за доношење одлуке: 14 дана од дана отварања понуда 
Лица за контакт: Јозефина Сирацка, телефон/факс: 021/780-167, е-маил: 
adminjankolar@gmail.com 
 
 
 
 

 
 
 
     директорка 

                                                                                                                           Ана Медвеђ  
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