
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

Наручилац:  ,,Гимназија'' Лесковац  
Адреса: Косте Стаменковића бр. 15, 16000 Лесковац 
Матични број: 07137745 
ПИБ: 100332782 

Предмет јавне набавке: радови – Инвестиционо одржавање сале за физичко 
васпитање у  Гимназији, Лесковац- Јавна набавка мале вредности број ЈН-МВ-
02/2018 
Нaзив и oзнaкa из oпштeг рeчникa нaбaвкe: 
- Назив и ознака из Oпштег речника набавке: 450000000- Грађевински радови , 
454000000- Завршни грађевински радови, 315000000 - Расветна опрема и 
електричне светиљке 

На основу члана 60. став 1. тачка 2.  Закона о јавним набавкама, 
позивају се Понуђачи да, уколико су заинтересовани, поднесу понуду за 
набавку радова према техничком опису и попису радова за инвестиционо 
одржавање сале за физичко васпитање у Гимназији у Лесковцу. 

 Понуде се припремају и подносе у складу са овим позивом и конкурсном 
документацијом достављеном у прилогу позива.  
                         Понуде се подносе лично или поштом на адресу:  

Гимназија Лесковац 
Коста Стаменковић 15, 16000 Лесковац 

«ПОНУДА ЗА ЈН-МВ-02/2018 - НЕ ОТВАРАЈ» 
Понуде се могу предати и непосредно, у оквиру рока одређеног за пријем 

пријава. 
Понуда се сматра благовременом ако је Наручиоцу поднета до 05.10.2018. 

године, до 13.00 сати. 
Јавно отварање благовремених понуда обавиће се 05.10.2018. године, са 

почетком у 13 сати и 15 минута , у просторијама средње школе ,, Гимназија'' 
Лесковац. Присутни представници понуђача су дужни да пре почетка отварања 
лично доставе пуномоћја Комисији. 

Уколико је понуда поднета по истеку датума и сата одређених у овом 
позиву, сматраће се неблаговременом, и биће враћена неотворена понуђачу по 
окончању поступка отварања понуда, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
Благовременост се цени према времену приспећа понуде у архиву наручиоца.  

На полеђини коверте потребно је написати назив и адресу понуђача, 
телефон и име лица овлашћеног за контакт са наручиоцем. 

Процењена вредност набавке износи 810.124,00 динара без ПДВ-а. 
Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума 

НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 
Оквирни рок доношења одлуке о најповољнијем понуђачу је 10 дана од 

дана отварања понуда. 
Контакт: Јасна Ивановић, секретар школе 016/212218 , Јован Јовић, 016/216961, 
jovan.jovic@gradleskovac.org           

mailto:jovan.jovic@gradleskovac.org


                                                                                     
                                                                                         КОМИСИЈА 


