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 ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ 

ШКОЛА „МЛАДОСТ“ 

БУЦЕКОВА БР. 2 

18220 АЛЕКСИНАЦ 

Датум: 09.03.2020. 

Број: 192/20 

 

 

                                                                           

  На основу  члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а у вези са Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке   број:  176/20 од 04.03.2020. године, Комисија за јавну набавку, образована 

решењем  директора Дома ученика средњих школа „Младост“ Алексинац број: 177/20 од 

04.03.2020. године, објављује 

 

 

П  О  З  И  В 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ДОБАРА 

 ЈНМВ 1/2020 

 

 

Назив и адреса Наручиоца:  Дом ученика средњих школа „Младост“ Алексинац, ул. 

Нова Буцекова број 2 

 

Врста наручиоца:  Установа 

Врста поступка:– Јавна набавка мале вредности  

Предмет јавне набавке 1/2020: Набавка добара – набавка   хемијских средстава за 

чишћење и одржавање хигијене  

  

Назив и ознака из општег речника набавке: 

-   3983000- Производи за чишћење 

-  24455000 Средства за дезинфекцију 

 –    33761000 – Тоалетна хартија  

 

 

Начин преузимања конкурсне документације:  

- Лично, сваког радног дана од 0700-1500 часова на адреси наручиоца- Дома ученика 

средњих школа „Младост“ Алексинац , улица Буцекова 2,  

- На Порталу јавних набавки; 

- На интернет страници Наручиоца: www. Dommladost.rs 

 

Рок за подношење понуда :   17.03.2020. године до 1000 часова. 

 

Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца, без обзира на 

начин достављања, пристигла до 17.03.2020. године до 10 00 часова.    
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Понуде се подносе на адресу: Дом ученика средњих школа „Младост“ Алексинац, ул. 

Нова Буцекова број 2 лично или поштом у затвореној коверти, са залепљеним 

пропратним обрасцем на коме је уписана назнака „ПОНУДА -  НЕ ОТВАРАТИ -  ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – набавка   хемијских средстава за чишћење и одржавање 

хигијене  ЈНМВ  1/2020.“ 

На пропратном обрасцу обавезно попунити све елементе (навести назив, тачну и 

потпуну адресу, поштански број и ПАК, телефон понуђача,  функцију и име лица за 

контакт). 

Неблаговремене, непотпуне и незатворене понуде неће бити разматране. 

Неблаговремене понуде наручилац ће, по окончању поступка отварања 

понуда, вратити неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Понуда се подноси на српском језику. Цена у понуди се исказује у динарима. 

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

Понуда са варијантама није дозвољена. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може повући нити мењати 

понуду. 

Критеријум за избор најповољније понуде – најнижа понуђена цена  

 

Отварање понуда: обавиће се дана 17.03.2020. године у 1030 часова, у 

просторијама Дома ученика средњих школа „МЛАДОСТ“ Алексинац, ул. Буцекова бр. 

2. 

Отварање понуда је јавно. 

У поступку отварања понуда, без посебног позивања, могу учествовати 

овлашћени представници понуђача, који су дужни да своја писана овлашћења, (образац 

овлашћења дат је у конкурсној документацији)  потписана и оверена печатом од стране 

овлашћеног лица понуђача, предају Комисији за јавне набавке пре почетка отварања 

понуда. 

 

Рок за доношење Одлуке о додели уговора је: 8 дана од дана отварања понуда. 

 

Контакт лице:  

-   Tамара Вељковић и Маја Тончић  :  e-mail: dommladost10020@mts.rs 
 

 

 

 

 

 


