ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
На основу члана 39, став пет и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012,
14/15 и 68/15), Одлуке директорке школе о покретању поступка јавне набавке број: 1401 oд
16.10.2017.године
ОСНОВНА ШКОЛА „БОШКО БУХА“
XXI дивизије бр.31
БЕОГРАД
www.boskobuha.edu.rs
упућујe
ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности:
ИЗРАДА СЛАНЕ СОБЕ (КАБИНЕТА ЗА ХАЛОТЕРАПИЈУ) У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БОШКО БУХА“ ,
ЈН.БР.3/17
ВРСТА НАРУЧИОЦА: Установа
ВРСТА ПОСТУПКА: поступак јавне набавке мале вредности
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 3/17
ВРСТА ПРЕДМЕТА.
Радови
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке бр.3/17 су радови‐ израда слане собе (кабинета за халотерапију) у
Основној школи „Бошко Буха“
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОРН: 45432210 –постављање зидних облога
Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:
Набавка није обликована по партијама
Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање
инвалидних лица:
/
У случају преговрачког поступка разлог за примену и основ из закона:
/

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са којим
наручилац наручује оквирни споразум:
/
У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке‐основни подаци о инфорамционом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:
/
У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:
У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:
/
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: најнижа понуђена цена.
НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: Преузимање Конкурсне документације
заинтересовани понуђачи могу да изврше сваког дана рока за подношење понуда:

са Портала управе за јавне набавке: www.portal.ujn.gov.rs;

са интернет странице наручиоца: www.boskobuha.edu.rs

Адреса и интернет адреса 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, условима
рада и сл:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи www.poreskauprava.gov.rs,
Министарство финансија http:// www.mfin.gov.rs/.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцијиза заштиту животне средине
www.sepa.gov.rs и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине http://
www.mpzzs.gov.rs/. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добитиу
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања www.minrys.gov.rs/. и
Националној служби за запошљавање www.nsz.gov.rs

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ: Понуда се може предати
непосредно‐ лично или путем поште. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној
печатом. Понуђач на коверту треба залепити делове Обрасца са подацима о понуђачу и јавној
набавци за коју се подноси понуда.
Образац који понуђач треба да исече и залепи на коверту је саставни део конкурсне
документације (Образац за коверат).
Рок за достављање понуде је 24.10.2017.године до 10:00 часова. Понуда се сматра благовременом
ако је у горе наведеном року за подношење понуда примљена на адресу: ОСНОВНА ШКОЛА
„БОШКО БУХA“, ул. XXI дивизије бр.31, 11120 Београд (Секретаријат школе), без обзира на
начин достављања.

Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда је јавно.Понуде ће се отварати последњег дана рока за подношење понуда
24.10.2017.године у 11:00часова на адреси: ОСНОВНА ШКОЛА „БОШКО БУХA“, ул. XXI дивизије
бр.31, 11120 Београд (Секретаријат школе)
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Представници понуђача морају имати овлашћење ( оверено печатом и потписом овлашћеног лица
понуђача) за учествовање у јавној набавци које ће предати комисији за јавну набавку приликом
отварања понуда.
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА. Одлука о додели уговора донеће се у року од
10 дана од јавног отварања понуда.
Лице за контакт:Наташа Станковић, e‐mail: boskobuha@eunet.rs

Остале информације:
Деловодни број Позива за понуду 1403 од 16.10.2017.године

