Основна школа „23. октобар“
Прерадовићева 1, 21205 Сремски Карловци
ПИБ:101423723, Матични број:08023522
Тел/фах: +381 21 881 639
23.oktobar@gmail.com , www.23oktobar.edu.rs
_____________________________________________________________________________________

Број: 446/2019
Дана: 07.06.2019. године
На основу члана 31. 39. 40. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Службени гласник РС“ број 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке
број 444/2019 од 07.06.2019. године и Решења о образовању Kомисије за јавну набавку број
445/2019 од 07.06.2019. године, у поступку јавне набавке мале вредности упућује се
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку Услуга: Израда Идејног пројекта и Пројекта за извођење санације,
конзервације, адаптације и реконструкције објекта Основне школе ''23. октобар'' у
Сремским Карловцима са претварањем таванског простора у поткровље, редни број
ЈН 1.2.3/2019
1. Подаци о наручиоцу:
Наручилац је ОШ ''23. октобар'' Сремски Карловци
Адреса: Прерадовићева број 1, 21205 Сремски Карловци
e-mail: 23.oktobar@gmail.com
Наручилац је корисник буџетских средстава.
2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:
- Врста поступка: Јавна набавка мала вредности.
- Врста предмета: Услуге
3. Подаци о предмету јавне набавке на које се односи конкурсна документација
Предмет јавне набавке су услуге: и то у свему према спецификацији из конкурсне
документацијe. Наручилац спроводи јавну набавку ради закључења уговора о
пружању предметних услуга.
-

Набавка није обликована у партијама

Назив и ознака из ОРН: 71242000 –''израда пројеката и нацрта''
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4. Обавештење да се понуде припремају и подносе у складу са конкурсном
документацијом и позивом
Понуде се подносе у складу са конкурсном документацијом на основу објављеног
Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца.
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и
морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке, а на основу
објављеног позива.
Понуда се подноси искључиво на обрасцима који су саставни део конкурсне
документације.
Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.
5. Начин преузимања конкурсне документације односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна
Непосредан увид у Конкурсну документацију и преузимање Конкурсне документације
заинтересована лица могу остварити од дана објављивања позива и конкурсне
документације на Порталу ЈН и на сајту наручиоца.
Конкурсна документација доступна је на интернет адреси наручиоца:
http://www.23oktobar.edu.rs кao и на Порталу јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs
6. Подаци о начину и месту подношења понуда, као и последњем дану рока, односно
датуму и сату за подношење понуда.
Начин и место подношења понуда:
Понуде са припадајућом документацијом достављају се у затвореној коверти на адресу
Наручиоца: ОШ ''23. октобар'' Сремски Карловци
Адреса:Прерадовићева број 1, са обавезном назнаком на лицу коверте:
„НE OTВАРАТИ“ - понуда за јавну набавку Услуга: „Израда Идејног пројекта и Пројекта за извођење санације, конзервације,
адаптације и реконструкције објекта Основне школе ''23. октобар'' у Сремским
Карловцима са претварањем таванског простора у поткровље“
ЈН МВ 1.2.3/2019
поштом или лично. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број
телефона e-mail адресу, као и име особе за контакт.
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:
Рок за достављања понуда је 17. 06. 2019. године у 10.00 часова
Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда
сматраће се неблаговременом.
7. Обавештењу о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину
подношења пуномоћја за овлашћене представнике понуђача који присуствују
отварању понуда
Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама наручиоца,
Прерадовићева број 1, канцеларија секретара школе, 21205 Сремски Карловци
Дан и сат отварања понуда: 17. 06. 2019. године у 12.00 часова
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Јавном отварању могу присуствовати овлашћени
достављањем пуномоћја пре отварања понуда.

представници

понуђача

8. Обавештење у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања
понуда и објавити је на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца.
9. Контакт:e-mail: 23.oktobar@gmail.com
10. Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може
тражити искључиво у писаном облику, на адресу наручиоца или путем е-mail-a
„Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку ЈН МВ 1.2.3/2019“.
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