ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„ПЕТРО КУЗМЈАК“
РУСКИ КРСТУР
Број:03-18/1-2020
Датум: 21.07.2020.

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности
бр.03-18/2020 од 30.06.2020. године, Основна и средња школа са домом ученика „Петро
Кузмјак“ Руски Крстур, објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности
радовио Замена расвета у школи „Петро Кузмјак“ у Руском Крстуру
ЈНМВ бр. 03/2020

Назив наручиоца: Основна и средњеа школа са домом ученика „Петро Кузмјак“, Руски
Крстур
Адреса наручиоца: Русинска 63, 25233 Руски Крстур
Интернет адреса:www.petrokuzmjak.edu.rs
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета јавне набавке: добра
За јавну набавку: Замена расвете у школи „Петрео Кузмјак“ у Руском Крстуру.
Ознака из општег речника набавки: 45316000 Радови на инсталацији расветних и
сигналних система.
Јавна набавка није обликована у партије.
Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и
додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени
конкурсном документацијом.
Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу
са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа сa
подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице
наручиоца:www.petrokuzmjak.edu.rs и са Портала јавних набавки.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђачи подносе понуду
лично или путем поште, у затвореној и печатираној коверти са назнаком ,,Понуда за јавну
набавку -радови – Замена расвете у школи „Петзро Кузмјак“ у Руском Крстуру“, ЈНМВ бр.
03-2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте Понуђач назначава свој назив, адресу,
контакт особу и број телефона контакт особе.
Понуде се могу доставити непосредно у пословним просторијама Основне и средње школе са
домом ученика“Петро Кузмјак“, Руски Крстур , или путем поште на адресу Основна и
средња школа са домом ученика „Петро Кузмјак“ Руски Крстур, Русинска 63, 25233 Руски
Крстур.
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Рок за подношење понуда је 30.07.2020 године, до 09,30 часова, без обзира на начин
доставе.
Место, време и начин отварања понуда: отварање понуда обавиће се јавно, последњег
дана рока за достављање понуда 30.07.2020.године, у 10,00 часова у пословним
просторијама Основне исредње школе са домом ученика „Петро Кузмјак“ Руски Крстур,
Русинска 63, 25233 Руски Крстур.
Услови под којима представници Понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуде: Отварање понуда је јавно. Јавном отварању понуда могу присуствовати сва
заинтересована лица.
На основу члана 103. став 4. Закона о јавним набавкама Наручилац ће искључити јавност у
поступку отварања понуда уколико је то потребно ради заштите података који представљају
пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају
тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података. На основу наведеног
Наручилац ће донети одлуку којом одређује разлоге за искључење и да ли се искључење
јавности односи и на представнике Понуђача.
Само овлашћени представници Понуђача могу активно учествовати у поступку отварања
понуда. Представници Понуђача који присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу
овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт:Нађ Михајло, телефон 025/703-042, e-mail адреса –
petroso@neobee.net.rs - са назнаком - називом предметне набавке.

Комисија за јавне набавке

Дом ученика средњих школа Сомбор ЈНМВ 03/2020

2

