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Број: 1807 ЈН 2/2014
Датум: 05.12.2014.

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС број 124/12)

ОСНОВНА ШКОЛА "БОШКО БУХА"
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке мале вредности – радови – извођење
грађевинско занатских радова у сутерену школе ЈН број 2/14
Назив наручиоца: Основна школа "Бошко Буха" Звездара
Адреса наручиоца: XXI дивизије бр.31, Београд
Врста наручиоца:
Основна школа
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка
мале вредности
Предмет јавне набавке: радови –извођење грађевинско занатских радова у сутерену школе
Назив и ознака из општег речника набавке: 45262000 – грађевинскозанатски радови.
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Начин
преузимања конкурсне документације: заинтересована лица конкурсну
документацију могу преузети са Портала јавних набавки или на Интернет страници ОШ
"Бошко Буха", ул.XXI дивизије бр.31, Београд,
www.boskobuha.edu.rs.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се достављају у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуђач је дужан да на
предњој страни коверте наведе: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности радова –
извођење грађевинско занатских радова у сутерену школе , јавна набавка мале вредности број
2/2014 - НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте дужан је да наведе пун назив, адресу и број
телефона особе за контакт.
Понуда се доставља непосредно или поштом на адресу: О с н о в н а ш к о л а "Бошко Буха"
ул.XXI дивизије бр.31, Београд.
Рок за подношење понуда је 10 дана од дана објављивања позива за подношење понуде на
Порталу јавних набавки, односно до 15.12.2014. године, до 11,00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Oтварање понуда je jавно и може му
присуствовати свако заинтересовано лице, а обавиће се последњег дана рока за
подношење понуда, односно 15.12.2014. године, са почетком у 12,00 часова, у
просторијама Г р а д с к е у п р а в е , С е к р е т а р и ј а т з а о б р а з о в а њ е и д е ч ј у
заштиту, ул.Краљице Марије бр.1, XVIII спрат .

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: у поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача (овлашћење за присуствовање отварању понуда мора бити оригинал, са бројем и
датумом под којим је издато, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица
понуђача, а предаје се Комисији за јавну набавку непосредно пре почетка отварања понуда)
Рок за доношење одлуке: Десет дана од дана отварања понуда.

Контакт особа: Станковић Наташа, e-mail: boskobuha@eunet.rs или тел: 011/ 2417-174

ДИРЕКТОРKA ШКОЛЕ

______________________
Оливера Арсенијевић, дипл.дефектолог

