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Дел.број и датум: 
 

2026-УП 
14.10.2013. 

 

 
 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА“МИХАЈЛО ПУПИН“ 
Нови Сад, Футошка 17 

о б ј а в љ у ј е 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
 

Наручилац: 
ЕТШ''Михајло Пупин'' 
Футошка 17, Нови Сад 
ПИБ: 101708719 
МАТ.БРОЈ:08043361 
Интернет страница: www.etspupin.edu.rs 
е – mail: mpupin@open.telekom..rs, 
 

Врста наручиоца: 
Приосвета 
Врста поступка јавне набавке: 
Отворени поступак  
Врста предмета јавне набавке : 
Радови 
Предмет јавне набавке: реконструкција кровне конструкције  и замена кровног покривача на 
објекту ЕТШ ''Михајло Пупин'' Нови  Сад, Футошка 17 
 
Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној  набавци 
Класификација  делатности: Сектор Ф – грађевинарство, група 43.90 
Назив и ознака из општег речника: 45261900- радови на поправци и одржавању крова 
Критеријум за доделу уговора: Одлука о додели уговора о јавној набавци извођење радова 
реконструкцијe кровне конструкције  и заменe кровног покривача на објекту ЕТШ ''Михајло 
Пупин'' Нови  Сад, Футошка 17, ЈН ОП 2/2013   донеће се применом критеријума економски 
најповољније понуде . 
 

Ред. бр. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА Број пондера (бодова) 
1. Цена 70 
2. Рок извођења 10 
3. Гарантни рок 20 
 УКУПНО: 100 

 
1) Цена 
 
 Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера – 70 пондера. 

Остале понуде се вреднују по следећој формули: 

mailto:mpupin@open.telekom.rs


 
Најнижа понуђена цена 

     ----------------------------------------------------------   х  70 
Цена из понуде која се рангира 

  
Понуђена цена мора садржати све трошкове који се односе на предмет јавне 
набавке и који су одређени конкурсном документацијом. 
 
2) Рок извођења радова 
 
Рок не може бити дужи од  45 календарских дана  рачунајући од дана увођења у 
посао, који рок за увођење у посао не може бити дужи од 10 дана од дана 
закључења уговора. 
За најкраћи понуђени рок додељује се 10 пондера. Сваки следећи пондер се израчунава по 
формули: 
 

Најкраћи понуђени рок     x 10 
                                                               Понуђени рок 
3) Гарантни рок 

Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 5 година од дана извршене 
примопредаје радова.  
 
За најдужи понуђени гарантни рок додељује се 20 пондера. Сваки следећи пондер се 
израчунава по формули: 
 

_____ понуђени рок     x 20 
                                                           најдужи понуђени рок 
 
 
Начин преузимања конкурсне документације 

Конкурсна документација се може преузети на  Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца : mpupin@open.telekom..rs. 
Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе 
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: 

• Mинистарство финансија и привреде Пореска управа, Модене 7 , 21000 Нови Сад  
http://www.poreskauprava.gov.rs 

•  Градска пореска управа ,Булевар Михајла Пупина 3, IV спрат Град Нови Сад  
http://www.novisad.rs/gradska-poreska-uprava 

• Завод за социјално осигурање , Житни трг 1 , 21000 Нови Сад , Република Србија, 
http://www.lat.rfzo.rs/  

• Завод за заштиту радника Нови Сад, Футошка 121, Нови Сад, http://medicinarada.rs/ 
• Градска управа за заштиту животне средине  : Руменачка 110, 21000 Нови Сад, Република 

Србија , http://www.environovisad.org.rs/ 
Начин подношења понуде и рок: 

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној 
коверти на адресу наручиоца: ЕТШ''Михајло Пупин''Футошка 17, Нови Сад , са 
обавезном назнаком на лицу коверте:"Не отварати-понуда за ЈН ОП број 2/2013 – 
реконструкција кровне конструкције  и замена кровног покривача на објекту ЕТШ 
''Михајло Пупин'' Нови  Сад, Футошка 17а према техничкој спецификацији датој у 
Конкурсној документацији 

поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, 
број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт. 
 

http://www.poreskauprava.gov.rs/


Рок за достављање понуда је 14.11.2013.године до 14,00 часова. 
 
Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца 
најкасније до 14.11.2013.године до 14,00 часова. 
 
Понуде које буду примљене након датума и сата  одређеног за подношење понуда 
сматраће се неблаговременом. 

По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке наручиоца, вратиће све 
неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете 
неблаговремено. 
Понуде са варијантама нису дозвољене. 
Место, време и начин отварања понуда: 
Јавно отварање понуда обавиће се 14.11.2013. године у 14.30 часова, у просторијама 
ЕТШ''Михајло Пупин''Футошка 17, Нови Сад  
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 
Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни 
да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији 
за јавну набавку. 
Рок за доношење одлуке: 
Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 (двадесет пет) дана од дана јавног 
отварања понуда. 
Лице за контакт: 
Техничка питања - Неговановић Славиша , телефон 061/150-73-32 сваког радног дана  у    
времену од 10- 13  часова. 
Правна питања- сваког радног дана у времену од 11-13 часова 

• Миленковић Владимир, телефон 063/1178-57-11  
• Шкрбић Славица ,телефон 069/799-016 

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења :   
Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца- ЕТШ''Михајло Пупин''Футошка 17, 
Нови Сад или путем е-маил-а: mpupin@open.telekom.rs  са назнаком -  „Додатне 
информације/појашњења за Комисију за јавну радова извођење радова реконструкција кровне 
конструкције  и замена кровног покривача на објекту ЕТШ ''Михајло Пупин'' Нови  Сад, 
Футошка 17, а према техничкој спецификацији датој у Конкурсној документацији, ЈН ОП 2/2013    
“, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношее понуда односно до 09.11.2013. године до 12,00 
часова Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено. 

 
 

Комисија: 
 
                                               1.Славица Шкрбић- службеник за јавне набавке 
                                               2. Владимир Миленковић – службеник за јавне набавке 
                                               3. Неговановић Славиша – члан 
              4. Владимир Мудри – члан 
              5. Душан Јакиц – члан 
              6. Исак Радомир - члан 
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