ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015)

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА У СМЕДЕРЕВУ
Објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА УГЉА ЗА ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКУ ШКОЛУ У СМЕДЕРЕВУ
ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ
Р.Б. Ј.Н. 04/2018

1) Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца – Економско- трговинска школа
Седиште наручиоца – Смедерево, ул.Црвене Армије бр.156
2) Врста поступка јавне набавке: Наручилац за предметни поступак јавне набавке
спроводи поступак јавне набавке мале вредности.
3) Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА УГЉА ЗА ПОТРЕБЕ ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ У СМЕДЕРЕВУ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19 ГОДИНУ, Р.Б. Ј.Н. 04/2018.
4) Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки.
5) Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђачи подносе понуде
у затвореној коверти, препорученом пошиљком или лично (у случају личне доставе
адреса је: ОШ „Јован Јовановић Змај“, 16. октобра ББ - због привременог измештања заполених), 11300 Смедерево, са напоменом: ЈАВНА НАБАВКА УГЉА ЗА Економско- трговинску школу у Смедереву, ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ, Р.Б. Ј.Н. 04/2018 - НЕ ОТВАРАТИ. Рок за достављање понуде је 03.10.2018. Благовременном ће се сматрати свака
понуда које стигне на адресу наручиоца до 12 часова 03.10.2018.
6) Контакт лице или служба – Ивана Шајковић, телефон 026/653-633.
7) Место, време и начин отварања понуда: Понуђач је дужан да на полеђини коверте
назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. Уколико крајњи рок за достављање
понуда пада у нерадни дан, крајњи рок за достављање понуда је први следећи радни
дан до 1200 часова. Јавно отварање понуда обавиће се дана 03.10.2018, у 1230 часова, у
просторијама ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Смедереву.
8) Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварање понуда је јавно. У поступку отварања понуда могу учествовати
опуномоћени представници понуђача. 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 понуда. Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 5 дана од дана јавног отварања понуда.
9) Услови уговарања: Уговор се закључује за школску 2018/2019. годину, а у складу са
предметом јавне набавке.

