ОСНОВНА ШКОЛА
'' ВУК КАРАЏИЋ ''
ПОТОЧАЦ
На основу члана 55. Закона о јавним набавкама ( СЛ. гласник РС бр. 124/12, 68/15 ) Основна
школа '' Вук Караџић '' објављује :
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1.Подаци о наручиоцу
Наручилац : Основна школа '' Вук Караџић '' ; Интернет страна : www.osvk.edu.rs
Адреса : 35 207 Поточац
2.Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3.Предмет јавне набавке мале вредности бр.3/19 су добра – : угаљ ; ознака из ОРН –

09111100-угаљ
4.Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци.
5. Врста критеријума за доделу уговора ,елементи критеријума на основу којих се
додељује Уговор : Одлука о додели уговора ће се извршити применом критеријума ''
најнижа понуђена цена '' , без ПДВ-а.
6. Начин подношења понуде и рок :Понуђач понуду подноси непосредно или путем
поште , у затвореној и запечаћеној коверти , на начин да се приликом отварања понуда
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвора.
На полеђини коверте 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 адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу
Основна школа '' Вук Караџић ''
35 207 Поточац
са назнаком : '' Понуда за јавну набавку мале вредности добара - угаљ бр.3/19 – НЕ
ОТВАРАТИ '' .
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
23.1.2019. године до 12 часова.
наручилац ће , по пријему одређене понуде, на коверти ,обележити време пријема и
евидентирати број и датум понуде ,према редоследу приспећа.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу подносити , сматраће се
неблаговременом.
7. Отварање понуда
Јавно отварање понуда обавиће надлежна Комисија у просторијама наручиоца ,
дана 23.1.2019.године , са почетком у 12:30 часова.
Представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну
набавку приликом отварања понуда.
8.Оквирни рок за доношење одлуке :
Одлука о додели Уговора биће донета у року од 10 ( десет ) дана од дана отварања
понуда .
9. Контакт ( лице или служба ) :
Лице за контакт је Данијела Симић, тел. 035 / 8522 804.

