Школа за основно и средње образовање са домом “Свети Сава“
Милије Станојловић 30
11260 Умка
Тел/факс: 011/8026-856
Sekretar:Е- mail svetisavau@eunet.rs

На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,14/2015 и 68/2015 ) и Одлуке о покретању
поступка јавне набавке , наручилац- Школа за основно и средње образовање са домом „Свети
Сава“ Умка упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР.03/2019 – набавка дидактичког материјала и играчака
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Школа за основно и средње образовање са домом „Свети Сава“Умка ,Милије Станојловић 30
11260 Умка
e-mail:svetisavau@eunet.rs
2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке број 03/2019 – набавка дидактичког материјала и играчака
3. ВРСТА ПОСТУПКА
Јавна набавка се врши у поступку јавне набавke мале вредности.
Критеријум који наручилац примењује у предмету јавне набавке: Најниже понуђена цена, под
условом да понуђено добро одговара наведеној техничкој спецификацији и да понуђач
испуњава услове за учешће у поступку.
5. Конкурсна документација се може преузети у електронском облику са Портала јавних
набавки .
6. НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара; лично или путем поште.Коверат са
понудом мора имати ознаку“Понуда за јавну набавку број 03/19,- НЕ ОТВАРАТИ“. На
полеђини коверте назначити назив понуђача, адресу, телефон и особу за контакт.Уколико
понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да она стигне у секретаријат школе
на наведеној адреси наручиоца до назначеног термина.Понуде се подносе на адресу:Школа за
основно и средње образовање са домом „Свети Сава“ Умка, 11260, Милије Станојловић 30
.Рок за приспеће понуде је 02.09.2019. до 11часова.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, не отворене са назнаком да су поднете неблаговремено.
7.МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана
02.09.2019. године , са почетком у 11,15 часова у просторијама школе.
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.
8.РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели уговора биће донета у року од пет дана од дана отварања понуда.
9. КОНТАКТ: Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног
дана од 10-13 часова, факс 01108026856 у e-mail: svetisavau@eunet.rs.
Особа за контакт: Тодорић Славица,дипл. правник

