ОШ „Петефи бригада“
Кула
16.дивизије 34
Тел: 025/723-944, 025/723-375
Факс: 025/723-944
Број: 569-0203
Дана:13.09.2018. године.
e-mail: ospetefi@neobee.net

На основу члана 55. и 60. Закона о јавним набавкама («Сл. Гласник РС», број
124/12, 14/15 и 68/15) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки («Сл. Гласник РС», бр. 29/13) и Одлуке о покретању јавне
набавке мале вредности бр. 573-0203 1.3.1/2018 од. 13.09.2018. год.

ОШ „ПЕТЕФИ БРИГАДА“ КУЛА
Ул. 16. Дивизије 34, Кула 25230
.у п у ћ у је
ПОЗИВ
за подношење понуда
1. Поступак јавне набавке број 1.3.1/2018 а на основу Одлуке Наручиоца број: 573-0203 од
13.09.2018.године, спровешће се у ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ.
2. Предмет јавне набавке мале вредности су радови на замени спољне столарије, а према
датој спецификацији из конкурсне документације.
Ознака из општег речника набавке:
45420000 – радови на уградњи столарије.
.
Све услуге мoрajу бити у склaду сa зaхтeвoм Нaручиoцa.
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
Пoнуда мoрa бити у цeлини припрeмљeна у склaду сa кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм.
3. Понуђач је дужан да испуњава све обавезне и додатне услове из конкурсне
документације у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује на
начин дефинисан конкурсном документацијом.

Понуда мора у целини бити припремљена у складу са овим позивом и конкурсном
документацијом која се доставља уз овај позив.
4. Критеријум за избор је најнижа понуђена цена.
5. Понуде са варијантама није дозвољена.
6. Понуде са припадајућом документацијом достављају се у затвореној и запечаћеној
коверти на адресу Наручиоца са обавезном назнаком на лицу коверте: Понуда за јавну
набавку мале вредности бр. 1.3.1/2018 , – радови на замени спољне столарије - НЕ
ОТВАРАТИ” или поштом или лично Наручиоцу. На полеђини коверте обавезно навести
назив, адресу, број телефона као и име особе за контакт. Адреса наручиоца је: ОШ
„Петефи бригада“, 16. Дивизије 34, 25230 Кула.
7. Увид у конкурсну документацију сва заитересова лица могу погледати на интернет
страници Наручиоца www.ospetefibrigada.edu.rs и Порталу јавних набавки.
Конкурсна документација ће бити достављена понуђачима на њихов захтев достављен
путем дописа, факса или електронским путем. На захтев заитересовано лица Наручилац ће
у року од два дана од дана достављања захтева доставити конкурсну документацију
поштом на адресу заитересованог лица.
8. Рок за подношење понуде је 8 (осам) дана од дана објављивања на порталу Управе за
јавне набавке и интернет страници Наручиоца www.ospetefibrigada.edu.rs до 19.10.2018.
године до 11,00 часова, без обзира на начин доставе.
9. Понуда, са свим пратећим обрасцима-прилозима, мора бити сачињена на оригиналном
преузетом обрасцу и према приложеном упутству, јасна и недвосмислена, са важношћу од
најмање 30 (тридесет) дана од дана јавног отварања понуда, откуцана или читко попуњена
неизбрисивим мастилом, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом, у складу са Законом о јавним набавкама, овим позивом и конкурсном
документацијом.
Последњи дан рока 19.10.2018.год. до 11,00 часова.
Понуда која буде примљена након
сматраће се неблаговременом.

датума и сата одређеног за подношење понуда

10. Јавно отварање понуда обавиће се у згради Наручиоца у канцеларији секретара школе,
на дан 19.10.2018. године, са почетком у 11,15 часова.
Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који
морају имати писмено овлашћење. Писмено овлашћење се предаје Комисији пре отварања
понуда.
11. Одлука о избору најповољније понуде, са образложењем, донеће се у року од десет
дана од дана јавног отварања понуда.

12. Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних
набавки одвија писаним путем , односно путем поште, електронске поште или факсом ,
као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.
Контакт особа Светлана Тодоровић,(sekretar.petefi@gmail.com)

Председник Комисије за јавне набавкe
Светлана Тодоровић

