ОШ“ВАСА СТАЈИЋ“
БРОЈ:394-19
ДАТУМ: 22.07.2019.године
МОКРИН
На основу члана 55.став1.тачка 2.,члана 57.став1. и члана 60.став 1.тачка 2. Закона
о јавним набавкама ( «Сл.гласник РС «,бр.124/2012 , 14/2015 и 68/2015 )
Основна школа „Васа Стајић“, Мокрин објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара„ђачка ужина за школску 2019/2020. годину-дубоко смрзнута пецива“
бр.ЈНМВ 1/2019
Предмет јавне набавке: Ђачка ужина за школску 2019/2020.годину-дубоко
смрзнута пецива ( назив и ознака из ОРН 158960000 смрзнути производи ) а
према спецификацији и карактеристикама датим у Конкурсној документацији.
Критеријум за доделу уговора : Најнижа понуђена цена по једној
партији, без ПДВ-а, уз услов да се понуда достави за све тражене
артикле у оквиру најмање једне партије.
Начин преузимања конкурсне документације:
Конкурсна документација може се преузети до 20. 08.2019.године са Портала
јавних
набавки
,
интернет
адреси
ОШ»Васа
Стајић»,
Мокрин
www.osvasastajicmokrin.edu.rs и лично у просторијама школе, Светог Саве 101
,Мокрин, канцеларија секретара школе радним даном од 8,00 до 13,00 сати.
Право учешћа имају сви понуђачи који испуњавају обавезне и додатне услове из
члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама ( «Сл.гласник РС «,бр.124/2012,14/2015 и
68/2015 ), а који доставе тражене доказе из члана 77. Закона о јавним набавкама.
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и
позивом за подношење понуда. Понуђачи су дужни да поднесу понуду за
целокупну набавку.
Јавна набавка је обликована
у две партијама. Понуда са варијантама није
дозвољена.
.
Начин подношења понуде и рок:
Понуђачи су обавезни да понуде са документима наведеним у конкурсној
документацији доставе поштом или лично до 20.08. 2019.године до 10,00 сати, на
адресу ОШ»Васа Стајић», Светог Саве бр. 101, ,Мокрин ,23 305. Са назнаком :
» НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА» за јавну набавку мале вредности –«Ђачка
ужина за школску 2019/2020. Године-дубоко смрзнути производи» ЈНМВ
1/2019 «.На полеђини коверте обавезно навести назив , адресу ,број телефина и
факса понуђача, е –маил адресу, као и име особе за контакт. Понуде које пристигну

на дату адресу или буду предате на писарници наручиоца после истека рока
сматраће се неблаговременим и као такве се неће разматрати. Уколико последњи
дан неких од рокова наведених у овом позиву истиче на дан који је нерадан, као
послeдњи дан рока ће се сматрати први следећи радни дан.
Место,време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда извршиће се 20.08.2019.године у 10,30 сати у просторијама
Основне школе „Васа Стајић“, Мокрин
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача,који су
дужни да своја писмена овлашћења предају председнику пре отварања понуда.
Рок за доношење одлуке:
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана окончања поступка
отварања понуда.
Рок важења понуде: Минималан рок важења је 180 дана од дана отварања понуда
Неблаговремене и неприхватљиве понуде неће бити разматране , односно биће
одбијене.
Остале информације:
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени
услови за доделу уговора из чл.107 Закона о јавним набавкама.
Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке . Наручилац
може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају
да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба
наручиоца за предметном јавном набавком због чега се неће понављати у току исте
буџетске године, односно наредних 6 месеци.
Контакт особа: за преузимање конкурсне документације је тел.0230/62-048, и за
све остале информације контакт особа је Цвија Гребец Томић.

