
ОШ „АНТОН СКАЛА“ 

Београд, Петра Чајковског 2а ПИБ: 100118084 

Телефон/факс: +(381) (11) 2650-589 Текући рачун: 840-1167660-12  

e-mail: os.antonskala@mts.rs 

На основу члана 39. став 5. и Прилога 3Б Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/15) и Одлуке директора ОШ „Антон Скала“ о покретању поступка 
јавне набавке мале вредности број: 1.2.1/2016 (дел.бр. Одлуке – 71, од 27. 02. 2016. године) 
 

 

OСНОВНА ШКОЛА „АНТОН СКАЛА“ 
110040 Београд, Петра Чајковског 2а 

  
 

о б ј а в љ у ј е 
 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – 

- Услуга припремања и достављања готових оброка у школу - припремање и 
достављање ужине и ручка за ученике од 1. до 8. разреда ОШ „Антон Скала“ наставним 

данима до 01. 02. 2017. године - 

 
ЈНМВ бр. 1.2.1/2016. 

Наручилац: 
 
ОСНОВНА ШКОЛА „АНТОН СКАЛА“ 
Београд, Петра Чајковског 2а 
Матични број: 07002106 
ПИБ: 100118084 
шифра делатности: 8520 
број рачуна: 840 – 1167660-12 
Интернет страница: www.antonskala.rs  

 
 

Врста наручиоца: Просвета. 
 
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности. 
 

Опис предмета јавне набавке: Набавка услуга –- Услуга припремања и достављања 
готових оброка у школу припремање и достављање ужине и ручка за ученике од 1. до 8. 
разреда ОШ „Антон Скала“ наставним данима до 01. 02. 2017. године. 
 
Назив и ознака из општег речника набавки: :  55000000 – услуге хотела, ресторана и 
трговина на мало, 55500000 – услуге мензе и услуге достављања припремљених оброка 
55524000 - услуга достављања припремљених оброка у школе. 
 
Критеријум за доделу уговора:  Најнижа понуђена цена. 
 

http://www.antonskala.rs/
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Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може   
преузети на Порталу јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs/  и интернет страници школе 
- www.antonskala.rs, као и у Секретаријату школе, на адреси ОШ „Антон Скала“, Петра 
Чајвског 2а сваког радног дана од 09.30 до 14.30 часова до истека рока за подношење понуда. 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: Понуде се подносе у затвореној 
коверти, запечаћеној на начин да се приликом отварања понуде може констатовати да се 
први пут отвара. Незатворене понуде неће бити разматране. 

Понуде се достављају лично – предајом у Секретаријат школе (сваког радног дана од 9.30 до 
14.30 часова, изузев последњег дана рока за достављање понуда – до 13.00 часова) или 
поштом на адресу: Основна школа „Антон Скала“, Петра Чајковског 2а, 11040 Београд, са 

назнаком на лицу коверте: »Понуда за јавну набавку мале вредности - Услуга 
припремања и достављања готових оброка у школу - припремање и достављање 
ужине и ручка за ученике од 1. до 8. разреда ОШ „Антон Скала“ наставним данима до 
01. 02. 2017. године, ЈНМВ бр. 1.2.1/2016 -  НЕ ОТВАРАТИ«. На полеђини коверте уписује се 
назив и адреса понуђача, контакт телефон, име особе за контакт и е-маил адреса понуђача. 
Уколико понуђач наступа са подизвођачем или понуду подноси група понуђача уписати 
називе и адресе свих учесника у понуди. 
Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања Позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца тј. до 05. 02. 2016. 
године до 13:00 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну наручиоцу 
најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће 
се неблаговременим и неће бити разматране. Наручилац ће по окончању поступка 
отварања понуда, вратити понуду неотворену понуђачу са назнаком да је поднета 
неблаговремено. 
 
Место време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће обављено дана 05. 02. 2016. 
године у 14:00 часова, у просторијама школе, зборница школе у приземљу зграде, на адреси: 
Основна школа „Антон Скала“, Петра Чајковског 2а, 11040 Београд. Отварање понуда је 
јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица. Предстваници  понуђача, који 
желе активно да учествују у поступку отварања понуда, дужни су да пре почетка отварања 
понуда предају Комисији за спровођење поступка јавне набавке овлашћења за учествовање 
у поступку отварања понуда. 
 
Рок за доношење одлуке: 3 (три) дана од дана отварања понуда. 
 
Контакт лице: 

Александра Кочовић 

 Телефон/факс: 011/2650589 

 Е-маил: os.antonskala@mts.rs  

http://portal.ujn.gov.rs/
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