РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОСНОВНА ШКОЛА ''АКАДЕМИК МИЛЕНКО ШУШИЋ''
БР.201/3
ДАНА:16.4.2019.ГОДИНЕ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
На основу члана 39.члана 55. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама(„Службени
гласник РС, бр.124/2012,14/2015,68/2015, даље:ЗЈН),члана 6.Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова (“Сл.гласник РС“,бр.29/2013,104/2013 даље: Правилник) и Одлуке о
покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.201/1 од 16.04.2019. године,

Основна школа ''Академик Миленко Шушић''
Ул.Пионирска бр.5 Гуча

објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ JAВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Ред. бр. ЈНМВ 3/2019
1. Наручилац: Основна школа ''Академик Миленко Шушић'', контакт телефон: 032/854141, ПИБ: 101265069 матични број 07151942, шифра делатности: 8520, број текућег
рачуна :840-471660-87, e-mail sekretarosguca@gmail.com
2. Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
3. Предмет јавне набавке су радови –реконструкција крова зграде ОШ''Академик
Миленко Шушић'' у издвојеном одељењу – Рти - сходно конкурсној документацији.
4. Предмет јавне набавке није обликован у партије.
5. Понуде се припремају и подносе у складу са овим позивом и конкурсном
документацијом, на српском језику. Понуду може поднети понуђач који наступа
самостално. Понуда са варијантама није дозвољена.
6. Критеријум за оцењивање понуда је: најнижа понуђена цена. У ситуацији када
постоје две или више понуђача са истом понуђеном ценом, уговор ће се доделити
понуђачу који понуди повољнији рок плаћања.
7.Увид у конкурсну документацију се може извршити на Порталу Управе за јавне
набавке , преузимање конкурсне документације се може извршити са Портала
Управе за јавне набавке или у просторијама наручиоца на адреси Гуча, Ул.Пионирска
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бр.5 канцеларија секретара Школе, сваким радним даном, у времену од 08,00 -14,00
часова.
8.Понуде се подносе непосредно – секретару Школе или путем поште. Понуда се
доставља у запечаћеној коверти са назнаком «Понуда за јавну набавку мале
вредности број 3/19» и напоменом «не отварати», на адресу: Основна школа
''Академик Миленко Шушић'', Пионирска бр.5
Рок за подношење понуде је 25.04.2019, до 12,00 часова.
Јавно отварање понуда ће се обавити 25.04.2019. године у 12,15 часова, у
просторијама наручиоца-код секретара Школе.
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је поднети Комисији
за јавну набавку писано овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда,
заведено код подносиоца понуде.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
Одлука о додели уговора ће бити објављена на интернет страници односно Порталу
јавних набавки у року од три дана од дана доношења.
Особа за контакт: Ката Радивојевић, секретар Школе, e-mail:sekretarosguca@gmail.com

2

3

