ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Основна школа " ВУК КАРАЏИЋ"

Адреса наручиоца:

Доњи Милановац, Стевана Мокрањца 14

Интернет страница наручиоца:

osvukkaradzicdmil@open.telekom.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Добра

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 су добра. Назив и ознака из општег речника набавке 03413000 дрво
за огрев.

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

/
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 преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:
/

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:
/

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом 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, елементи критеријума за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова у
просторијама Основне школе " Вук Караџић" у Доњем Милановцу, ул. Стевана Мокрањца број 14,
до дана отварања понуда.
Конкурсна документација је доступна и на интернет адреси Школе www.osvukdmil.edu.rs и на
Порталу јавних набавки.

Адресa и интернет адресa 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:

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, адресу и телефон,
као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. 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.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити,
одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуду доставити на адресу: ОШ „ Вук Караџић“, Доњи Милановац, Стевана Мокрањца 14, са назнаком:
,,Понуда за поступак јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – огревног дрвета, број јавне набавке 1/2013 - НЕ ОТВАРАТИ”
Понуда се доставља у року од 8 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 57. и 101. Закона о јавним
набавкама("Службени гласник РС", број 124/12), односно до 22.08.2013. године до 12:00часова.
Благовременом понудом се сматра понуда која буде приспела до 12:00 часова последњег дана рока.Неблаговремене понуде неће бити
разматране и биће враћене понуђачу неотворене.

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда је јавно и биће обављено у 13:00 часова, истога дана односно 22.08.2013.
године по истеку рока за подношење понуда у просторијама Основне школе " Вук Караџић"
у Доњем Милановцу, ул. Стевана Мокрањца број 14.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда морају доставити
Комисији за јавне набавке заведено и оверено овлашћење, у супротном наступају као
јавност и не могу предузимати активне радње у поступку ( потписивање записника,
истицање приговора и др.).

Рок за доношење одлуке:

Наручилац ће одлуку о додели уговора о јавној набавци донети у року од
3 дана од дана отварања понуда.
Сви понуђачи ће о донетој одлуци бити обавештени у складу са Законом.

Лице за контакт:

Контакт особа за ближе информације везане за конкурсну
документацију је Анкица Јелић, бр. телефона 030 590142

Остале информације:

