РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Основна школа „Милинко Кушић “
Број 588
Дана: 05.06.2015.
Ивањица, 13 септембар 54
Тел 661-117, 660-780
Е-mail: osmkusic@ Eunet.rs
На основу члана 57. Закона о јавним набавкама ( ,,Службени гласник РС“ број 124/12 )
и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 3 за 2015. годину,
дел. број 575 од 01.06.2015. године,
ОСНОВНА ШКОЛА ,,МИЛИНКО КУШИЋ“ У ИВАЊИЦИ
13. септембар 54 32250 Ивањица
објављује
ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ЈН МВ 3/2015 за јавну
набавку радова– Реконструкција крова школске зграде и фасадни радови у
издвојеном одељењу ОШ,,Милинко Кушић“ у Рашчићима
Назив наручиоца: Основна школа ,,Милинко Кушић“
Адреса наручиоца: 13. септембар 54 32250 Ивањица
Врста наручиоца: просвета
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета набавке: набавка Реконструкција крова школске зграде и фасадни
радови у издвојеном одељењу ОШ,,Милинко Кушић“ у Рашчићима . Назив и ознака
из општег речника набавке 45260000 – радови на крову и други посебни грађевински
занатски радови и 45443000 – фасадни радови
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
Понуде са варијантама нису дозвољене.
Преузимање конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети на
Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, на интернет страници школе
www.osmilinkokusic.edu.rs. У случају да потенцијални понуђач жели да преузме
конкурсну документацију лично, иста се може преузети у просторијама Секретаријата
школе радним данима од 11,00 до 14,00 часова.

Начин подношења понуде и рок подношења понуде: Понуђач понуду подноси
непосредно или путем поште у затвореној коверти и то затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
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 ,,Милинко Кушић“ 13. септембар 54
32250 Ивањица,
са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 3/15 –
Реконструкција крова школске зграде и фасадни радови у издвојеном одељењу
ОШ,,Милинко Кушић“ у Рашчићима – НЕ ОТВАРАТИ!“ Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15.06.2015. године до
14,00 часова.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће бити извршено дана
15.06.2015.године у 14,30 часова.Отварање понуда је јавно и врши се у канцеларијама
ОШ ,,Милинко Кушић“ у Ивањици 13. септембар 54 32250 Ивањица. Приликом
отварања понуда води се записник о отварању понуда, који потписују чланови комисије
и присутни представници понуђача, који преузимају записник.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача,
што ће доказати предајом потписаног и овереног пуномоћја, у оригиналу, непосредно
пре почетка отварања понуда.
Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 3 (три ) дана
од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Маријана Поледица, секретар школе
e-mail адреса osmkusic@eunet.rs факс: 032/660-780 и 032/661-117
Директор школе
Стеван Давидовић

