
 На основу члана 39.,  57. и 60.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12 и 68/15),
Комисија за јавну набавку мале вредности упућује

   П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е

1. Назив наручиоца: Основна школа „Вук Караџић“ Шабац
    Адреса наручиоца:15000 Шабац, ул. Вука Караџића 14, E-mail: osvuksekretar@gmail.com
    Интернет адреса: www.osvukkaradzicsabac.edu.rs
2. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности радова
3. Предмет јавне набавке: радови на изради ограде око школског дворишта у ИО Касарске Ливаде, ЈН
број 1/20;
4.  Кратак  опис  предмета  набавке:  Радови  –  извођење  радова  на  огради  око  школског  дворишта  у  ИО
Касарске Ливаде, грађевински и грађевинско занатски радови
5. Назив и ознака из ОРН: 453242000- Постављање ограде
6. Критеријум за оцену понуда: најнижа понуђена цена
7. Начин преузимања конкурсне документације:

  Конкурсна документација може се преузети на:
  Порталу јавних набавки (portal.ujn.gov.rs) и 
  Интернет страници наручиоца (www.osvukkaradzicsabac.edu.rs)

8. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:  Понуда  се припрема и подноси у складу са
Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12 и  68/15),  позивом за подношење понуда и
конкурсном документацијом. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресe свих
учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:  Основна школа „Вук  Караџић“ Шабац,  Вука  Караџића 14,  15000 Шабац, са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности – радови на изради ограде око школског дворишта
у ИО Касарске Ливаде,  РБЈН 1/2020 НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 26  .05.  20  20  . године до 1  2  ,00
часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена
непосредно наручилац  ће  понуђачу  предати потврду пријема  понуде.  У потврди о  пријему наручилац  ће
навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по
истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и као таква вратиће се
неотворена понуђачу. Понуде са варијантама нису дозвољене.

9. Место, време и начин отварања понуда: Понуде ће се отварати јавно, последњег дана рока за подношење
понуда, односно дана  26.05.2020. године  у 12,30 часова,  у просторијама секретаријата Школе. У поступку
отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача
морају имати пуномоћје које ће предати Комисији за јавну набавку пре почетка  отварања понуда, на основу
којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. Пуномоћје се доставља у писменој
форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача
10. Рок за доношење одлуке о додели уговора:  Наручилац ће, у складу са чланом 108. Закона о јавним
набавкама, а на основу извештаја о стручној оцени понуда, донети одлуку о додели уговора у року од најдуже
10 дана од дана отварања понуда, а уговор ће бити закључен чим се стекну законски услови.
11. Услови за учешће у поступку јавне набавке: Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове из
члана  75. и  76. Закона  о  јавним  набавкама.  Испуњеност  наведених  услова  понуђач  доказује  на  начин
предвиђен чланом 77.  Закона.  Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује
испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом.

12. Контакт особа: Вања Василић, телефон: 015/343-326, 062/623-588; од 9,00 до 14,00 часова.

Број ЈНМВ: 1/2020
У Шапцу, дана 15.5.2020. КОМИСИЈА

http://www.osvukkaradzicsabac.edu.rs/
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