ОШ'' ЂУРА ЈАКШИЋ''
Број:190
Дана:04.05.2017.год.
ул. ЈНА 34
тел/факс:013/741-081
е-mail: osdjaksic@mts.rs
сајт школе: www.os-djurajaksic.edu.rs
КОВИН

На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 60., став 1., т. 2., Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Одлуке директора Школе о
покретању поступка јавне набавке мале вредности број 187 од 03.05.2017. год., Решења о
именовању Комисије бр. 188., од 03.05.2017.год., године, Наручилац ОШ ''Ђура Јакшић'',
Ковин, ЈНА бр. 34, упућује позив Понуђачима да поднесу писмене понуде, у складу са
условима утврђеним овим Позивом и Конкурсном докуметацијом

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 13/2017
НАБАВКА РАДОВА ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ У СПОРТСКОЈ САЛИ

2017. година
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. .ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац је ОШ '' Ђура Јакшић'', ул. ЈНА бр. 34, 26220 Ковин
е-mail: osdjaksic@mts.rs
интернет страница: www.os-djurajaksic.edu.rs ( у даљем тексту: Наручилац).
Врста наручиоца: Просвета
2. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста поступка је јавна набавка мале вредности, број 13/2017., која се спроводи у отвореном
поступку, ради закључења уговора о јавној набавци.
Предмет јавне набавке је набавка радова – замена столарије у спортској сали, у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавки и према техничкој
спецификацији ознака из Општег речника јавних набавки 45420000 Радови на уградњи
столарије. Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
Није у питању резервисана јавна набавка
3. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Процењена вредност јавне набавке је 1.312.500,оо дин.-без ПДВ-а
4. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцењивање понуда је НАЈНИЖА ЦЕНА
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног Понуђача који понуди дужи рок плаћања, водећи рачуна да тај рок буде
дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама (''Сл.глaсник РС'' бр.119/2012, 21/2013, 68/2013), a aко је и рок
плаћања исти онда ће бити изабрана понуда оног Понуђача чија је понуда прва пристигла код
Наручиоца.
5. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ
АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки, www.portal.ujn.gov.rs и
Интернет страници Наручиоца www.os-djurajaksic.edu.rs, или непосредно у просторијама ОШ
''Ђура Јакшић'', ул. ЈНА бр. 34., Ковин, у канцеларији секретара школе, у времену од 10,00 до
13,00 часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда.
6. ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 13/2017 са назнаком (НЕ ОТВАРАТИ).
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
Понуде се достављају путем поште или се доносе лично сваког радног дана од 10,00 до 13,00
сати на адресу Наручиоца: ОШ ''Ђура Јакшић'', ул. ЈНА, бр. 34., 26220 Ковин.Рок за
достављање понуда је до 15.03.2017. године до 12,00 часова.
Понуде које стигну после наведеног рока и сата сматраће се неблаговременим. Неблаговремене
понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене Понуђачу, са
назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од
стране одговорног лица Понуђача.
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Сви обрасци који су саставни део конкурсне документације морају бити попуњени на српском
језику, откуцани или читко исписани штампаним словима, јасни, недвосмислени, потписани од
стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са упутством из конкурсне
документације.
7. МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА
Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда и то дана
15.03.2017.године у 12,15 часова у просторијама Наручиоца: ОШ ''Ђура Јакшић'', ул. ЈНА,
бр. 34., Ковин, уз присуство овлашћених представника Понуђача. Представници Понуђача
дужни су да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку Наручиоца доставе
пуномоћја за присуствовање отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и
мора бити заведено код Понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица
Понуђача.
8. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА
Оквирни рок у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора је до 10 (десет) дана од
дана отварања понуда.
Ако Понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим Понуђачем.
У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека рока
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112., ст 2., тачка 5., Закона о јавним
набавкама (''Службени гласник РС'' бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015'').Обавештење о закљученим
уговорима о јавној набавци или обавештење о обустави поступка јавне набавке наручилац ће
објавити на Порталу јавних набавки у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, односно
од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке.
9. РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА
Радови на замени сторларије спроводиће се у складу са уговором о извођењу радова и
динамиком радова коју утврђује Наручилац. Место извршења је ОШ ''Ђура Јакшић'', Ковин,
ЈНА 34.-спортска сала.
Потенцијални Понуђачи могу, пре подношења понуде, а како би се у потпуности упознали са
свим условима извршења посла, и стекли увид у све потребне податке и информације
неопходне за састављање прихватљиве понуде, да извршие увид у просторију Наручиоца у којој
ће се вршити предметни радови уз претходну најаву телефоном. Особа за контакт је Емилија
Дракулић тел. 013/741-081. Представник Понуђача који ће вршити увид у пословне просторије
Наручиоца, дужан је да својство представника Понуђача докаже предајом овлашћења особи за
контакт.
10. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У
ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници
понуђача. Представници Понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда, Комисији за
јавну набавку Наручиоца доставе пуномоћја за присуствовање отварању понуда. Пуномоћје се
доставља у писаној форми и мора бити заведено код Понуђача, оверено печатом и потписано од
стране овлашћеног лица Понуђача.
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11. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све
неприхватљиве понуде. Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије
Наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву
понуду. Наручилац може доделити уговор Понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од
процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене
цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке. Одлука о
додели уговора биће донета у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда. У случајевима
из члана 109. Закона, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.
12. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Емилија Дракулић, дипл. правник-секретар школе. тел/факс:013/741-081
e-mail: osdjaksicsekretar@gmail.com
Председник Комисије
______________________
Дракулић Емилија
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