
                                                   
 

                              О  OСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 
              «ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ» 
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                                                           2452 561 секретар  

                                7702659 рачуноводство 

              e-mail: oms.vldj@open.telekom.rs 

             МБ: 07004842 

                                        ПИБ: 100132724 

              жиро рачун: 840-1461660-33                                                                                                                    
дел. бр. 71/29.03.2017.г. 
 

                                                                                        

 На основу  члана 39.ст.2.и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС“  124/12,14/15 и 68/15), Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у 

ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд(дел.бр. 265/15), Одлуке директора о покретању 

поступка набавке (дел. бр. 69/17) и Решења о образовању Комисије за набавку 

(дел.бр.70/17), ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд, као наручилац, упућује 
                                                                               

П О З И В                                                                                                                                                                           
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ДОДЕЛУ  НАБАВКЕ                                                                                     

редни број Н 3/2017. 
 
Предмет  набавке: Хемијска и остала средства и материјали за одржавање хигијене: 
 за потребе ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд, В. Јагића 5. (набавка на коју се закон 
не примењује – чл. 39.ст.2 ЗЈН) 
 
Понуђач доставља понуду у писменом облику, на српском језику. 
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни 
део конкурсне документације. 
Рок за достављање понуде је 07.април 2017.г. до 11 часова, а јавно отварање понуде 
извршиђе Комисија за  набавку, истог дана у 11,15 часова у просторијама директора ОМШ 
„Владимир Ђорђевић“ Београд, В. Јагића 5.                                                                                                                                       
Понуда се доставља у затвореној коверти,овереној печатом, са назнаком „НЕ ОТВАРАЈ-
Понуда за набавку –Хемијска и остала средства за одржавање хигијене - број Н 3 /17“, на 
адресу: ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд, В. Јагића 5, или лично.На полеђини коверте 
навести назив понуђача, адресу, телефон и особу за контакт. 
Понуђач је обавезан да достави понуду у свему према условима из конкурсне документације и 
захтевима наручиоца.  
Отварање понуда је јавно, уз присуство овлашћених представника понуђача. Присутни 
представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији за  набавку 
поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. 
Комисија за  набавку, по окончању поступка отварања понуда, вратиће све неблаговремене 
поднете понуде- неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремене. 
Одлука о избору најповољније понуде биће донете у року од 3 дана, рачунајући од дана 
отварања понуде.  
Критеријум за избор понуђача је најнижа понуђена цена,а у случају исте цене- повољнији 
услови плаћања  
Сва међусобна права и обавезе између наручиоца и најповољнијег понуђача биће регулисаном 
уговором. 
 
Особа за  контакт је Данило Томић, е-mail:oms.vldj@open.telekom.rs  
 
                                                                                                         Председник Комисије за  набавку, 
У Београду, 29.03.2017.                                                                                   Данило Томић,с.р.  

 


