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На основу члана 39 и 60 Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015- у
даљем тексту: Закон ), Одлуке директора ОШ ,,Младост“ Томашевац о покретању поступка јавне набавке мале
вредности, дел.бр. 213 од 14.05.2018. године и Решења директора о образовању комисије за јавну набавку мале
вредности, дел.бр. 214 од 14.05.2018. године, Комисија за јавну набавку мале вредности - ужина ученика,
обликована по партијама I и II упућује понуђачима
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку Јавне набавке мале вредности, бр. 2/2018- за набавку добaра
за ужину - обликована по партијама I и II
1. Наручилац je Основна школа ,,Младост“ Томашевац,Трг слободе бр. 8. 23262 Томашевац
Интернет страница наручиоца: www.ostomasevac.edu.rs
E-mail: mladost@ ostomasevac.edu. rs
ПИБ:101763725
Матични број: 08619824
Шифра делатности: 8520
ЈББК:01476
2. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.
3. Предмет јавне набавке је набавка добaра за ужину ученика - назив и ознака из општег речника набавке:
Партија 1: Пецива -15812100
Партија 2: Разни прехрамбени производи - 15800000
у свему према конкурсној документацији по позиву, према спецификацији саме понуде, која је саставни део
конкурсне документације.
Процењена вредност јавне набавке:
- Партија 1: Пецива - 630.000,00 РСД.(без ПДВ);
- Партија 2: Разни прехрамбени производи - 270.000,00 РСД (без ПДВ);
Укупна процењена вредност: 900.000,00 РСД (без ПДВ).
4. Понуда са варијантама није дозвољена.
5. Критеријум за оцењивање понуде је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
6. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне услове из члана 75. и
76. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и услове из ове
конкурсне документације.
7. Преузимање конкурсне документације:
Заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 08,00 до 12,00
часова, почев од дана упућивања позива за прикупљaње понуда на адреси: ОШ ,,Младост“ Томашевац,
Трг слободе бр. 8. 23262 Томашевац, са интернет странице Наручиоца, лично или са Портала Управе за
јавне набавке Републике Србије. Наручилац може позив за подношење понуда са конкурсном
документацијом упутити потенцијалним понуђачима путем поште, факсом или у електронском облику.
8. Понуђач је дужан да понуду припреми и поднесе у складу са конкурсном документацијом и овим позивом.
Понуда се доставља поштом за сваку партију посебно у посебној и затвореној коверти са назнаком на лицу
коверте: „Понуда за јавну набавку мале вредности бр. 2/2018. за набавку добaра за ужину ученика
обликована по партијама I и II и то: Партија I – Пецива – НЕ ОТВАРАТИ”, или „Понуда за јавну набавку
мале вредности бр. 2/2018 за набавку добара за ужину ученика обликована по партијама I и II, и то: Партија
II – Разни прехрамбени производи – НЕ ОТВАРАТИ”, на адресу ОШ ,,Младост“ Томашевац, Трг слободе
бр. 8, 23262 Томашевац, или непосредно на наведену адресу у пријемној канцеларији школе.
На полеђини коверте обавезно назначити називи адресу понуђача.
Уколико понуда не буде достављена на наведен начин, иста ће се одбити као неисправна.
10.Понуђач је дужан да понуду достави поштом или лично/непосредно у пријемну канцеларију школе на
адресу школе : ОШ ,,Младост“ Томашевац, Трг слободе бр. 8, 23262 Томашевац, најкасније дo 28.05.2018.
године до 09,00 сати.
Понуде које стигну, без обзира на начин достављања, после наведеног рока сматраће се неблаговременим и
исте ће неотворене бити враћене понуђачима са назнаком „неблаговремена“.
11.Понуде ће се јавно отварати дана 28.05.2018. године у сали за састанке, у згради ОШ ,,Младост“ Томашевац,
Трг слободе бр. 8, 23262 Томашевац и то:
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у 09,30 сати понуде за Партију I - Пецива;
у 10,00 сати понуде за Партију II - Разни прехрамбени производи.
12.Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а понуђача могу заступати овлашћени
представници понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда, као и непосредно пре отварања
понуда доставе уредно пуномоћје за активно учешће у поступку отварања понуда.
13.Комисија ће у року од три дана од дана отварања понуда доставити записник о отварању понуда свим
понуђачима, а записник се може доставити и непосредно после завршеног поступка отварања. Комисија ће
сачинити писмени Извештај o стручноj оцени понуда. Наручилац ће образложену Одлуку о избору
најповољније понуде донети у оквирном року од десет (10) дана од дана отварања понуда, а исту ће објавити
на Порталу управе за јавне набавке и својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.
14.Додатне информације се могу добити сваког радног дана од 08,00-12,00 часова писаним путем (пошта,
електронска пошта или факс) .
15.Контакт особа Девић Ержебет, секретар школе
E-mail адреса: mladost@ ostomasevac.edu. rs
Председник комисије
_________________________________
Девић Ержебет
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