ОСНОВНА ШКОЛА „Стеван Мокрањац“
Слободана Пенезића 59 Кобишница

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ
ОШ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ У КОБИШНИЦИ
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 01/2017
БРОЈ: 02-23/5
ДАТУМ:
22.03.2017. године

На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 60. став 1. тачка 2) и Прилога 3. Б Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН)
и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке , број 01/2016, дел. Број 02-23/2
од 17.03.2017. године, објављује се:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ
ОШ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ У КОБИШНИЦИ
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 01/2017
Наручилац позива све заитересоване понуђаче да припреме и поднесу понуду у складу са
ЗЈН, овим позивом и конкурсном документацијом.
Понуђачи морају да испуњавају све законске услове за учешће у поступку јавне набавке.
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац: Основна школа „Стеван Мокрањац“
Адреса: Слободана Пенезића , број 59, 19316 Кобишница
Матични број........................07129149
Шифра делатности...............85.20
ПИБ.......................................100773890
Текући рачун.........................840-1537660-80
2. ВРСТА НАРУЧИОЦА
Установа - просвета
3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке у отвореном поступку, у
складу са ЗЈН и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
4. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА
НАБАВКИ
Предмет јавне набавке у отвореном поступку број ЈН 01/2017 су радови на инвестиционом
одржавању зграде ОШ „Стеван Мокрањац“ у Кобишници.
Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 – грађевински радови
Место извршења радова:
ОШ „Стеван Мокрањац“, улица Слободана Пенезића, број 59.Кобишница
5 . ПАРТИЈE
Јавна набавка није обликована по партијама.

6. КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа
понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена
без ПДВ-а.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог
понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је
понудио дужи рок важења понуде.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде
извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене
само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок
важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству
понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте
величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један
папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор.
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник
извлачења путем жреба.

8. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Отварање понуда је
јавно. Отварање се врши у просторијама ОШ „Стеван Мокрањац“ у Кобишници, ул.
Слободана Пенезића, број 59, последњег дана рока за достављање понуда 09.05.2017.
године са почетком у 11 часова .
Приликом отварања понуда води се записник о отварању понуда. У записнику о отварању
понуда уписују се сви подаци из чл. 104. ЗЈН. Записник о отварању понуда, након
завршеног поступка отварања, потписују чланови Комисије за јавну набавку и присутни
овлашћени представници понуђача, који преузимају записник.
Записник се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда у
року од три дана од дана јавног отварања понуда.
Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде,
неће се отварати и биће враћена подносиоцу.
Конкурсна документација се може преузети: са Портала јавних набавки или са сајта школе
Понуде се могу поднети непосредно:
у пословним просторијама наручиоца-ОШ.“Стеван Мокрањац“ улица Слободана Пенезића
59, 19316 Кобишница;
- путем поште на адресу: Слободана Пензића 59 19316 Кобишница.
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком – „ЈН у отвореном поступку број
1/2017 - НЕ ОТВАРАТИ –„ Понуда за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању
зграде Основне школе „Стеван Мокрањац“ Кобишница на кп бр 77 КО Кобишница“.
На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, контакт особа, телефон.
Рок за подношење понуде је 09.05.2017. године, до 11:00 часова, без обзира на начин
доставе.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније
последњег дана наведеног рока до 11:00 часова. Уколико рок истиче на дан који је
нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први радни дан до 11:00 часова.
Представник понуђача мора имати овлашћење које ће предати комисији за јавне набавке
приликом отварања понуда.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 15 дана од дана отварања понуда.
Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана
од дана њеног доношења.
Лицa за контакт: Катарина Живановић 063/1096025 и Горан Лепојевић 069/8482760,
lazic.katarina@ yahoo.com.

