ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
НАРУЧИЛАЦ: ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ СКОБАЉ
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 11322 СКОБАЉ, МАРШАЛА ТИТА 109
ВРСТА НАРУЧИОЦА: УСТАНОВА
ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ВРСТА ПРЕДМЕТА: РАДОВИ
OПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: РАДОВИ НА УГРАДЊИ НОВОГ КОТЛА У ПРОСТОРИЈИ ОШ „ИВО
ЛОЛА РИБАР“ У СКОБАЉУ СА ГРАЂЕВИНСКИМ РАДОВИМА ПОТРЕБНИМ ЗА ЗАМЕНУ КОТЛА
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 453311100 - Радови на инсталацији котлова
КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Допунски критеријум на основу кога ће наручилац извршити доделу уговора у случају када постоје две или
више понуда са једнаком понуђеном ценом јесте гарантни рок за испоручену опрему и радове.
Применом овог допунског критеријума, у случају када постоје две или више понуда са једнаком понуђеном
ценом, уговор о јавној набавци ће се доделити оном понуђачу од понуђача који су понудили једнаку цену,
који је понудио дужи рок важења гаранције за испоручену опрему и радове из ове јавне набавке (најкраћи
рок за извођење комплетних радова).
У случају када постоје две или више понуда са једнаком понуђеном ценом и истим гарантним роком за
испоручену опрему и радове из ове јавне набавке, уговор о јавној набавци ће се доделити оном понуђачу
који буде понудио краћи рок извођења радова.
НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
- Интернет страницa: www.osilribar.edu.rs
- Портал јавних набавки - portal.ujn.gov.rs
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - ОШ „Иво Лола Рибар“, 11322 Скобаљ,
Маршала Тита 109
На понуди која се налази у затвореној коверти (кутији), понуђач ће читким словима назначити: „Понуда за
јавну набавку мале вредности број 1/15 – Радови на уградњи новог котла у просторији ОШ „Иво Лола
Рибар“ у Скобаљу са грађевинским радовима потребним за замену котла – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуђач је
дужан да на полеђини коверте (кутије) назначи назив, адресу, телефон и особу за контакт.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Рок за подношење понуда је до 25.9.2015.

године до 11.00 часова.

Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и Наручилац ће такву
понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је
одређен за подношење понуде. По протеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да
мења своју понуду.
МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда ће се обавити 25.9.2015.
Рибар“ у Скобаљу, Маршала Тита 109.

године у 12.00 часова у просторијама ОШ „Иво Лола

УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ
ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку
могу узети само представници понуђача који пре почетка отварања понуда Комисији Наручиоца уруче
оверена и потписана писмена овлашћења (пуномоћја).
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана од дана отварања понуда.
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Драган Јовић
Контакт телефон: 026-4791-205

