На основу чл. 57. и 60.Закона о јавним набавкама (»Сл. гл. РС »бр.124/2012,14/2015 и
68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавкe радова у отвореном поступку,
објављује:
П О З И В
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
РАДОВА
Број: 03-01-04/19
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Основна школа „Мића
Станојловић“ , Доситејева 3, 15220 Коцељева; osdisaati@mts.rs
2. Врста наручиоца: просвета
3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке радова
4. Предмет јавне набавке чине:
Изградња фискултурне сале у ИО Доње Црниљево,
шифра из ОРН: 45212200-радови на изградњи спортских објеката
Јавна набавка није обликована по партијама
5. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
6. Понуде са варијантама нису дозвољене
7. Преузимање конкурсне документације:Конкурсна документација се може преузети
са Портала јавних набавки и са интернет странице наручиоца: osdisaati@mts.rs
8. Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају на српском језику на адресу
Основна школа „Мића Станојловић“ ,Доситејева 3, 15220 Коцељева » Понуда за
јавну набавку бр. 03-01/2019 НЕ ОТВАРАТИ«
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања овог позива на Порталу
Управе за јавне набавке. Рок за достављање понуда је 07. август 2019.год до 13:00
сати.
9. Право на учешће у поступку имају сва лица која испуњавају обавезне услове из члана
75.Закона о јавним набавкама , као и додатне услове из члана 76. Закона о јавним
набавкама, а који су тражени конкурсном документацијом.
10. Отварање понуда је јавно и обавиће се 07. август 2019.год у 1330 сати у просторијама
наручиоца у Коцељеви ул. Доситејева 3 Представници понуђача који присуствују
јавном отварању понуда, морају да доставе Комисији заведено и оверено овлашћење
за учешће у поступку отварања предметне јавне набавке , у противном наступају као
јавност и не могу предузимати активне радње у поступку.
11. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од
дана отварања понуда. Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу УЈН , у
року од 3 дана од дана доношења.
12. Особа за контакт: Ивана Нинковић, osdisaati@mts.rs

У КОЦЕЉЕВИ, 8.7.2019. год.
Број: 03-01/2019

К О М И С И ЈА

