ОШ“ДР Александар Сабовљев“
БРОЈ: 223
ДАТУМ: 17.07.2018. године
ЕЧКА
На основу члана 55, 57, и 60 Закона о јавним набавкама („Сл гласник
124/12,14/15 И 68/15) наручилац ОШ „Др Александар Сабовљев“ Ечка објављује

РС

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке мале вредности 1.1.2/2018 – ДОБРА (ужина)
НАЗИВ НАРУЧИОЦА : ОШ „Др Александар Сабовљев“ Ечка
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 23203 ЕЧКА, М.Тита 48
Е mail адреса : -: drasabovljev@osecka.edu.rs
ВРСТА НАРУЧИОЦА : просвета
ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ : јавна набавка мале вредности
ВРСТА ПРЕДМЕТА : ДОБРА
Назив и ознака из општег речника набавки:15000000 ХРАНА,ПИЋЕ,ДУВАН И СРОДНИ
ПРОИЗВОДИ
БРОЈ ПАРТИЈЕ, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:
-набавка није обликована по партијама
ЈАВНА НАБАВКА НИЈЕ РЕЗЕРВИСАНА ЗА УСТАНОВЕ ,ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ИЛИ
ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ ЗА РАДНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ,ПРОФЕСИОНАЛНУ
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА.
КРИТЕРИЈУМ,ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:
-НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА
НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ,ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ
АДРЕСЕ ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:
-НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ portal.ujn.gov.rs
-ЛИЧНО – НЕПОСРЕДНО у просторијама наручиоца у Ечки, М.Тита 48
канцеларија секретара, радним данима од 08,00 часова до 12,00 часова до истека
рока за достављање понуде.
ПОДАЦИ О НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О
ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,ЗАШТИТИ ПРИ
ЗАПОШЉАВАЉУ,УСЛОВИМА РАДА И СЛ.
Понуђачи могу благовремено добити исправне податке о пореским обавезама,
заштити животне средине, заштити при запошљавању и условима рада на следећим
адресама:
-Пореске обавезе: Министарство финансија и привреде - Пореска управа, Саве
Машковића 3-5, Београд; интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs
-Заштита животне средине: Министарство енергетике, развоја и заштите животне
средине, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса www.merz.gov.rs.;
-Заштита при запошљавању и условима рада: Министарство рада, запошљавања и
социјалне политике, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса www.minrzs.gov.rs
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ:
Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је у писаном
облику доставе у запечаћеној коверти/кутији на адресу наручиоца у Ечки, М.Тита 48 са

назнаком »ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ДОБРА (ужина за децу
и ученике), БРОЈ 1.1.2/2017 ‐ НЕ ОТВАРАТИ«, поштом или лично секретаријату
школе, најкасније до 25.07.2018. до 11 часова.
Понуђач је дужан да на полеђини коверте/кутије назначи назив,адресу,телефон,име и
презиме,контакт особе понуђача, као и да ли понуђач наступа самостално,са
подизвођачима,или понуду подноси група понуђача,када је неопходно назначити
назив,седиште за сваког члана и назначити ко је носилац посла-овлашћени члан
групе.
Неблаговременом ће се сматрати понуда Понуђача која није поднета Наручиоцу до
назначеног рока.
По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке Наручиоца,
вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком
да су поднете неблаговремено.
МЕСТО,ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА:
Отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за достављање понуда тј.
25.07.2018. године у 11,30 часова у просторијама наручиоца у Ечки, М.Тита 48,
канцеларија секретаријата.
УСЛОВИ ПОД КОЈИМА представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице .
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за
учествовање у отварању понуда.
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: Одлука о додели уговора ће бити донета у року од 8
(осам) дана од дана отварања понуда.
У случајевима из чл. 109. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:
Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног дана од
08,00 до 12,00 часова на телефон 023/881-018 или e-mail drasabovljev@osecka.edu.rs
Особа за контакт је Дениса Бугар, секретар школе.

