На основу члана 55, 57 и 60 Закона о јавној набавци (''Службени гласник РС '' бр.
124/12,14/2015,68/15) Основна школа ''Павле Илић-Вељко'' ул. Кнеза Михајла 1, Прахово
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2019
Назив и адреса наручиоца: Основна школа ''Павле Илић-Вељко'' ул. Кнеза Михајла 1,
19330 Прахово тел/факс 019 3524 050
Врста наручиоца: установа –основно образовање и васпитање
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета набавке : добра
Предмет јавне набавке: набавка огревног дрвета за грејну сезону 2019/2020 годину, врста
дрвета: храст у количини од укупно 170 просторних метара од тога: 90 просторних метара
за школу у Прахову и 80 просторних метара за школу у Радујевцу
Ознака из општег речника набавки: дрво за огрев 03413000
Јавна набавка није обликована по партијама
Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која
испуњавају обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, и додатне
услове који су, у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама, прецизирани
конкурсном документацијом Наручиоца
Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. и додатних услова, у складу са
чланом 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем доказа који су у
складу са законом прецизирани и наведени у конкурсној документацији за предметну
јавну набавку.
Конкурсна документација се може преузети:
-на адреси наручиоца : ОШ''Павле Илић-Вељко'' Кнеза Михајла 1, 19330 Прахово
-на порталу јавних набавки
-на интернет страници наручиоца: osprahovo.edu.rs
Преузимање конкурсне документације може се вршити све време док тече рок за
подношење понуда.
Начин подношења понуда: Понуде се подносе у затвореној коверти овереној печатом на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара са назнаком: '' ПОНУДА за набавку огревног дрвета за Основну школу ''Павле
Илић-Вељко'' Прахово за грејну сезону школске 2019/2020 год.Број ЈНМВ 2/2019 -НЕ
ОТВАРАТИ''(образац 11 залепити на коверту)
Понуде се подносе препорученом пошиљком на адресу наручиоца или непосредно у
просторијама наручиоца. На полеђини коверте назначити назив, адресу понуђача, име
лица за контакт и број телефона.
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Неблаговремене понуде приспеле после рока за достављање биће неотворене враћене
понуђачу након завршетка поступка отварања понуда са назнаком да су поднете
неблаговремено.
Рок за подношење понуда је

25.04.2019. године у 10 часова

Отварање понуда обавиће се јавно дана 25.04.2019. године у 10 часова и 15 минута у
просторијама рачуноводства школе које се налазе у згради Дома културе у
Неготину.
Представник понуђача може присуствовати јавном отварању понуда уз активно учешће уз
писмено овлашћење издато од стране тог понуђача . Овлашћење за учешће у поступку
отварања понуда мора бити оригинал издато од понуђача са заводним бројем под којим је
издато, датумом издавања, печатом и потписом одговорног лица понуђача, а предаје се
председнику Комисије за јавну набавку непосредно пре почетка поступка отварања
понуда.
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, а елементи критеријума су ближе
утврђени конкурсном документацијом.
Одлука о додели уговора биће донета на основу извештаја о стручној оцени понуда у року
од 5 дана од дана отварања понуда
Понуђачи могу да добију информације у вези са овом јавном набавком искључиво
писаним путем, а захтев се доставља на факс број: 019/3524-050 или на E mail адресу
osprahovo@gmail.com или непосредно на адресу Наручиоца са напоменом „ Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације- јавна набавка број
2/2019, и навести предмет јавне набавке.
Лице за контакт: Мијартовић Данијела E mail адреса: osprahovo@gmail.com
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