
 

ОСНОВНА ШКОЛА 

'' ВУК  КАРАЏИЋ ''  

ПОТОЧАЦ  

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Назив наручиоца: Основна школа" Вук Караџић '' Поточац  

Адреса наручиоца: 35207 Поточац  

Интернет страница наручиоца: www.osvk.edu.rs 

Врста наручиоца: Просвета 

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 

Врста предмета јавне набавке: радови 

Предмет јавне набвке су радови на изградњи фискултурне  сале у издвојеном одељењу 

школе у Трешњевици , ЈН бр 1/2015- шифра из ОРН 45212200-радови на изградњи 

спортских објеката. 

Уколико ће понуђач  део јавне набавке делимично поверити подизвођачу дужан је да 

наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача. 

Начин преузимања конкурсне документације, одн. интернет адреса где је конкурсна 

документација доступна: Портал јавних набвки и www.osvk.edu.rs 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума '' најнижа понуђена 

цена '' 

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства 

финансија и привреде, а локалним пореским обавезама у Општинској управи Параћин – 

Локална пореска администрација. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике. 

 

 

 

http://www.osvk.edu.rs/


 

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 радова на изградњи фискултурне сале у 

издвојеном одељењу школе у Трешњевици   - бр.1/2015 – НЕ ОТВАРАТИ '' . 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  

31.8.2015. 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. 

 

Отварање понуда 

Јавно отварање понуда обавиће надлежна комисија у просторијама наручиоца , дана  

31. 8.2015.године , са почетком у 12:30 часова. 

Представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну 

набавку приликом отварања понуда. 

 

Рок за доношење одлуке : 10 дана од дана отварања понуда 

Лица за контакт:  секретар школе, Данијела Симић 035/8522 804, моб.060/4490133 

 


