РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Основна школа „Петар Лековић“ Пожега
Број: 220
Датум: 22.6.2015. године
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА –АДАПТАЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ОШ»ПЕТАР ЛЕКОВИЋ»ПОЖЕГА-1KV ОБЈЕКТА НИЖИХ РАЗРЕДА И МОЛЕРСКИ
РАДОВИ - поправка оштећених зидова и плафона након адаптације електричне инсталације

На основу чланова 39, 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/12 и 14/15),
Наручилац Основна школа „Петар Лековић“Пожега, упућује позив понуђачима да поднесу писмене
понуде, у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.
Назив наручиоца:
Основна школа „Петар Лековић“ Пожега
Адреса наручиоца:
31210 Пожега, улица Петра Лековића бр.1
Интернет страница наручиоца:
www.ospetarlekovic.edu.rs
Врста наручиоца:
Просвета
Врста поступка јавне набавке:
Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета:
Радови
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Опис предмета набавке: Адаптација електричне инсталације у OШ „Петар Лековић“ у Пожеги, 1 KV
објекат нижих разреда и молерски радови - поправка оштећених зидова и плафона након адаптације
електричне инсталације
Ознака из општег речника набавке: 45311100
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки, интернет адреса
www.portal.ujn.gov.rs као и на сајту наручиоца: www.ospetarlekovic.edu.rs
Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни
подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању и
условима рада:
1. Подаци о пореским обавезама:
- Министарство финансија Р. Србије, Саве Машковића 3-5, 11000 Београд - www.mfin.gov.rs
- Пореска управа Р. Србије, Саве Машковића 3-5, 11000 Београд - www.poreskauprava.gov.rs
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2. Подаци о заштити животне средине:
- Министарство пољопривреде и заштите животне средине - www.mpzzs.gov.rs
- Агенцијa за заштиту животне срединe, Немањина 22-26, 11000 Београд - www.sepa.gov.rs
3. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада:
- Министарствo за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 11, 11000 Београд www.minrzs.gov.rs
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
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.
Понуду доставити на адресу: Основна школа „Петар Лековић” Пожега, 31210 Пожега,ул.Петра
Лековића бр.1
На предњој страни коверте или кутије написати текст: ,,Понуда за јавну набавку радова –
АДАПТАЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОШ „ПЕТАР ЛЕКОВИЋ“ ПОЖЕГА-1KV
ОБЈЕКАТ НИЖИХ РАЗРЕДА ,бр. ЈН 3/2015 НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте или кутије читко
написати назив, адресу и број телефона понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на
коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе, адресе и бројеве
телефона свих учесника у заједничкој понуди.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30.6.2015. до 12,00
часова.
Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда, сматраће се неблаговременом, а
наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да
је поднета неблаговремено.
Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда ће се обавити јавно 30. 6. 2015. са почетком у 13:00 часова, у просторијама
Основне школе „Петар Лековић“ у Пожеги, улица Петра Лековића бр.1, у канцеларији секретара.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.
Овлашћени представник понуђача дужан је да достави уредно оверено и потписано овлашћење за
учествовање у отварању понуда, које мора гласити на особу која присуствује отварању понуда.
Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда, односно по
истеку рокова за подношење захтева за заштиту права.
У случајевима из чл. 109. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.
Лице за контакт:
Душанка Јоковић факс 031/811-176 радним даном у времену од 08,00 до 13,00 часова E-mail
osplekovic@gmail.com
Остале информације:
Право учешћа у поступку јавне набавке имају сви понуђачи који испуњавају услове за учешће у
поступку јавне набавке у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама; испуњеност ових услова
дужни су да докажу на начин прописан у члану 77. Закона о јавним набавкама, а како је прецизирано
у конкурсној документацији.
Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока за подношење
понуда, обавештење о изменама или допунама конкурсне документације, обавештење о додатним
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информцијама, појашњењима или одговорима на питања понуђача и слично), Наручилац ће
благовремено објављивати на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници. Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним
документима на Порталу за јавне набавке из претходног става.
Комисија за јавну набавку
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