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Број 404-4-3 од 06.03.2020.године 

          На основу члана 39. , члана 57. става 1. и члана 60. става 1. тачке 2. Закона о 

јавним набавкама ("Службени гласник РС," бр.124/2012,  14/15 И 68/15),и Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности ради закључења оквирног споразума  

бр.404-4-1 од 27.02.2020.године Наручилац, 

Градска општина Гроцка 

објављује 

 ПОЗИВ  

за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења оквирног 

споразума  за набавку добара-канцеларијски материјал бр. 04/20 

Назив наручиоца:Градска општина Гроцка 

Адреса наручиоца:Булевар ослобођења бр.39,11306 Гроцка 

Интернет страница наручиоца:www.grocka.org.rs 

Врста наручиоца:Општинска управа 

Врста поступка јавне набавке:јавна набавка мале вредности 

Врста предмета:добра 

Предмет јавне набавке:канцеларијски материјал 

 Назив и ознака из општег речника набавке: 30192000 –канцеларијски материјал  

Критеријум за доделу оквирног споразума 

Избор најповољније понуде за доделу оквирног споразума ће се извршити применом 

критеријума „економски најповољнија понуда “.  

Елементи критеријума и пондери 

Ред. 

Бр. 

Елементи критеријума Пондери 

 

1 УКУПНА ЦЕНА ДОБАРА 80 

2 РОК ИСПОРУКЕ              20 

УКУПНО: 100 
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Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне 

услове предвиђене чланом 75. Закона о јавним набавкама, као и додатне услове из члана 

76. Закона о јавним набавкама , који су ближе одређени конкурсном документацијом. 

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално,понуђач који наступа са 

подизвођачем/подизвођачима,као и група понуђача која подноси заједничку понуду 

Начин преузимања конкурсне документације 

Конкурсна документација се може преузети електронским путем са Портала Управе за 

јавне набавке (www.portal.ujn.gov.rs)и и интернет странице наручиоца www.grocka.org.r 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуда 

        Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти , 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара.  

        Понуду доставити на адресу: Градска општина Гроцка, ул.Булевар ослобођења 

бр.39, 11306 Гроцка , са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности ради 

закључења оквирног споразума бр.04/20, набавка добара – канцеларијски материјал 

- НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте назначити назив понуђача, адресу, телефон и 

особу за контакт и e-mail. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је 

потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника 

у заједничкој понуди. 

Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 

датума  17.03.2020 године, до  9 часова.  

        Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, обележити време пријема и 
евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.  

        Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом.Неблаговремене понуде Наручилац ће по окончању поступка отварања 
вратити неотворене понуђачу ,са назнаком да је поднета неблаговремено. У року за 
подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин 
који је одређен Законом и у конкурсној документацији . 

Место, време и начин отварања понуда 

       Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 
17.03.2020 године са почетком у 11:00 часова у просторијама Градске општине 
Гроцка,11306 Гроцка,Булевар ослобођења бр.39. 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице, 

активно могу учествовати само законски заступници и овлашћени представници 

http://www.portal.ujn.gov.rs)и
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понуђача.Представници Понуђача морају имати потписано  овлашћење које предаје 

Комисији за јавну набавку пре отварања понуда. 

Рок за доношење одлуке:  Одлука о додели оквирног споразума  биће донета у року од 

10 (десет) дана од дана отварања понуда. Одлука о додели оквирног споразума биће 

објављена на Порталу јавних набавки у року од 3 (три) дана од дана доношења. 

Рок у којем ће оквирни споразум бити закључен:Оквирни споразум о јавној набавци ће 

бити закључен са понуђачем којем је додељен оквирни споразум после истека   рока за 

подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  У случају да је поднета само 

једна понуда наручилац може закључити оквирни споразум пре истека рока за 

подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  

Контакт лице ; 

 Снежана Вучковић,  

Телефон 011/8501-312, лок.122 

Е - mail адреса : snezana.vuckovic@grocka.org.rs 

Конкурсна документација  садржи  51 страну.                      

 

 

 

 

                                                                                                  Комисија за јавну набавку 

mailto:snezana.vuckovic@grocka.org.rs

