СЕДМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
Шејкина 21а
11160 Београд
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA
Наручилац: Седма београдска гимназија, Шејкина 21а, 11160 Београд, Матични број:
17409336, ПИБ: 100032938, www.sedmagimnazija.com
Врста наручиоца: Просвета.
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности који се спроводи ради
закључења угoвора о јавној набавци.
Предмет јавне набавке: Набавка опреме.
Опис предмета јавне набавке: Набавка опреме за лабораторију природних наука у Седмој
београдској гимназији, која ће се спровести у поступку јавне набавке мале вредности (бр. Ј.Н.
1/2015).
Назив и ознака из општег речника набавке: Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема
(осим наочара) - 38000000-5
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна: Конкурсна документација, евентуалнe учињене измене и/или
допуне, као и додатна појашњења конкурсне документације се могу преузети у електронском
облику са Портала јавних набавки и интернет странице Седме београдске гимназије
www.sedmagimnazija.com, односно биће достављена електронском поштом по пријему захтева
понуђача за достављање исте.
Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне
аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о
пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима
рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци: Подаци о пореским
обавезама могу се добити у Пореској управи, Министарства финансија, интернет адреса:
http://www.poreskauprava.gov.rs/. Подаци о заштити животне средине се могу добити у
Агенцији за заштиту животне средине, Mинистарства пољопривреде и заштите животне
средине, интернет адреса: http://www.sepa.gov.rs/. Подаци о заштити при запошљавању и
условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања, интернет адресa: http://www.minrzs.gov.rs/

Начин подношења понуде и рок: Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у
затвореној коверти или кутији, затворенoj на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на коју понуђач лепи попуњен Образац са краја
Конкурсне документације и уписује назив, адресу седишта, контакт особу, телефон, телефакс
и e-mail подносиоца понуде – понуђача, назив и адресу примаоца понуде: СЕДМА
БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА, Шејкина 21а, Београд, број и предмет јавне набавке за коју
подноси понуду, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом ако је
примљена на адресу Седме београдске гимназије, најкасније до 27.4.2015. године до 12:00
сати, непосредно или путем поште.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана,по
истеку рока за подношење понуда, 27.4.2015. у 13:00 сати, у Седмој београдској гимназији,
Шејкина 21а, Београд.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда дужни су да
поднесу овлашћење да могу да предузимају све радње у поступку јавног отварања понуда и
исто је пожељно предати Комисији непосредно пре отварања понуда.
Рок за доношење одлуке: Извештај о стручној оцени понуда Комисија ће сачинити у
оквирном року од 5 (пет) дана од дана отварања понуда. Одлуку о додели уговора, односно о
обустави поступка предметне јавне набавке, наручилац ће донети у оквирном року од 10
(десет) дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Александар Стојић, дипломирани правник, секретар школе
Е-mail: info@sedmagimnazija.com
телефон: 011/7433-642

