
Висока школа стуковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу 

Şcoala de înalte studii de specialitate pentru educatori „Mihailo Palov” din Vârşeţ 

Mihailo Palov Óvóképző Szakfőiskola Versec 

Preschool Teacher Training College „Mihailo Palov” in Vrsac 

Дел.бр.132 
Вршац,16.06.2011. 
 
На основу члана 2.т.23).члана 4.ст.2.чл.17-18.члана.26.члана 36.члана 44.и члана 45. 
Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС “ бр.116/08), члана 2-3.члана 5.ст.1-
3.члана 6-11.Правилника о  поступку јавне набавке мале вредности (“Сл.гласник РС” 
бр.50/2009) и решења директорке школе о образовању Комисије за спровођење 
поступка јавне набавке мале вредности (дел.бр. 1  /11 од 16.06.2011.) Комисија, 
објављује 
 

П  О  З  И  В 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
     
 
ПРЕДМЕТ:куповина добара са услугама демонтаже и монтаже (намештаја и 
подне облоге ради адаптације амфитеатра Високе школе) 
 

   Опис јавне набавке: 
   

- демонтажа старих клупа,столица и превоз старих виназ плоча на депонију; 
-скидање старих виназ плоча, припрема пода, набавка и   постављање храстовог 
паркета III класе (површина пода је око 100 кв.метара), шлајфовање и лакирање 
паркета; 
- ремонт електроинсталације (замена расвете код школске табле и замена разводне 
табле, трафоа, флуо цеви, стартера),израда храстовог оквира за постојеће плафоњере 
израда и монтажа новог кућишта за расвету од лима и храста са  простором за три 
флуо цеви; 
- израда и монтажа професорске катедре (сто и столица), 20 школских клупа и 98 
столица са механизмом за подизање и  спуштање седишта (катедра, клупе и столице 
морају бити од масивног храстовог дрвета, тониране по жељи купца, лакиране 
високоотпорним полиуретанским лаком, израда и монтажа храстовог  оквира за 
платно код табле. 
 
Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају сва заинтересована 
домаћа или  страна физичка и правна лица која испуњавају услове из чл.44 – 
45.Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС 116/08) и друге услове из конкурсне 
документације. 
 
Услови које понуђач, сходно чл.44.поменутог Закона мора да испуни су: 
 
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) да је основан и за обављање делатности које су предмет јавне набавке; 
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3) да му у року од две године пре објављивања јавног позива није изречена 
правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности која је 
предмет јавне набавке; 
4) да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 
5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предемт 
јавне набавке, ако је  таква дозвола предвиђена посебним прописом; 
6) располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом –да је у 
претходне три године остварио приход од извршених радова на који се позив за 
јавну набaвку односи од најмање 5.000,000,00 динара и 
7) располаже довољним техничким и кадровским капацитетом-минимално 10  КВ 
радника ( столарске, паркетарске, електричарске струке) поседовање обрадни 
центар машине и искуство у раду са храстовима дрветом од најмање 10 година.  
 
Понуђач је обавезан да у понуду сачини према конкурсној документацији и да као 
прилог  достави и доказе да испуњава тражене услове. 
 
Рок за подношење понуде је 28.06.2011.године до 10.30.часова, без обзира на начин 
на који се понуде достављају.Понуде се достављају на адресу Висока школа 
струковних студија за образовање васпитача “Михаило Палов” у Вршцу, 
Омладински трг 1, 26300 Вршац, лично или поштом, у затвореној коверти са 
назнаком:” ПОНУДА ЗА ЈНМВ  1/11-НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте 
обавезно навести име, адресу и телефон понуђача. 
 
Отварање понуда ће се извршити 28.06.2011.године у 11.00 часова, у зборници 
Виоске школе.Отварању понуда, без посебног позивања, могу присуствовати  
овлашћени представници понуђача, који су обавезни да своја писана овлашћења 
предају председнику комисије пре отварања понуде. 
 
Одлуку о избору најповољније понуде по моделу најниже цене, наручилац ће донети 
у року од три дана од отварања понуде. 
 
У прилогу позива, достављамо и ближа упутства понуђачима. 
 
 
        Председник Комисије 
            за јавну набавку 
 
        ___________________ 
                                                                                                     Миљков Стеван 
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