Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Основна школа „Жарко Зрењанин“
Ул. Херцеговачка бр. 12
26212 Качарево
013/601 510
број:
дана: 05.06.2017. године
На основу члана 39., 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем
тексту: Закон), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС“ бр. 29/2013, 104/2013 и 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне
набавке мале вредности дел. бр. 396 од 29.05.2017. године објављујемо

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Наручилац Основна Школа ''Жарко Зрењанин'' ул. Херцеговачка бр. 12 Качарево,
wеб страница www.zzrenjanin.edu.rs позива све заинтересоване понуђаче да
припреме и поднесу понуде у складу са законом, конкурсном документацијом и
овим позивом.
2. Врста наручиоца:
Основна школа – просвета.
3. Врста поступка:
Поступак јавне набавке мале вредности.
4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
Демонтажа и одношење постојеће, допремање и уградња нове ПВЦ столарије
ЈНМВ-1/2017 за потребе Основне школе ''Жaркo Зрeњaнин'' у Качареву.
Назив и ознака из општег речника набавки: грађевинске конструкције и
материјали, помоћни производи у грађевинарству – 44000000.
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
5. У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат
вредности набавке који се извршава преко подизвођача:

Уколико понуђач у понуди наведе да ће извршење јавне набавке делимично
поверити подизвођачу дужан је да наведе у својој понуди проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од
50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена.
7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса
где је конкурсна документација доступна
Конкурсна документација се може преузети у просторијама Основне Школе
''Жaркo Зрeњaнин'' у Качареву, сваким радним даном од 08:00 до 14:00 часова.
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца: www.zzrenjanin.edu.rs
8. Начин подношења понуде и рок
Понуда се подноси непосредно или путем поште.
Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: Основна школа
''Жарко Зрењанин'' ул. Херцеговачка бр. 12 26212 Качарево, до 16.06.2017.године
до 12.00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуђач који не доставља понуду преко поште, предаје је лично у просторијама
Основне школе ''Жарко Зрењанин'', на горе наведеној адреси.
Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се
неблаговременом, а наручилац ће је вратити неотворену понуђачу, са назнаком
да је поднета неблаговремено.
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду до истека рока за
подношење понуде.
Понуда се припрема и подноси у складу са позивом и конкурсном документацијом.
Понуду на оригиналним обрасцима, а састављену према датом упутству,
потребно је доставити у затвореној, односно запечаћеној коверти са назнаком
„ПОНУДА за јавну набавку мале вредности – Демонтажа и одношење
постојеће, допремање и уградња нове ПВЦ столарије бр. 1/2017 – НЕ
ОТВАРАТИ“, на адресу: Основна школа ''Жарко Зрењанин“'' ул. Херцеговачка бр.
12, 26212 Качарево.
На полеђини коверте понуђачи су обавезни да назначе назив, седиште, адресу и
особу за контакт.
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуду доставити на српском језику.
Понуда са варијантама није дозвољена.

9. Место, време и начин отварања понуда
Поступак јавног отварања понуда одржаће се 16.06.2017. године у 13.00 часова
у просторијама забавишта у ОШ ''Жарко Зрењанин'' Качарево, ул. Херцеговачка
бр. 12.
Поступак отварања понуда спроводи Комисија за јавне набавке формирана
Решењем о образовању комисије дел. бр. 397 од 29.05.2017. године.
10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда
Пре почетка поступка јавног отварања понуда представници понуђача, који ће
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена
пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног
отварања.
Број пуномоћја и име представника понуђача се уписује у Записник о јавном
отварању понуда.
11. Рок за доношење одлуке
Рок у коме ће наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 5 (пет)
дана од дана јавног отварања понуда.
Наведену Одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од 3
(три) дана од дана њеног доношења.
Наручилац ће са изабраним понуђачем да закључи Уговор након истека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.
12. Лице за контакт
У вези припремања понуде понуђач може у писаном облику тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења. Контакт телефон: 013/601-510
или путем mail-а на адресу: osкacarevo@madnet.rs – сваког радног дана у времену
од 08:00 до 14:00 часова. Oсоба за контакт: Слободанка Ђукић, директор школе.

