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ОСНОВНА ШКОЛА
"ИВАН ГУНДУЛИЋ"
Нови Београд
Народних хероја бр.12
ivangundulic@hotmail.com
тел.011/2603-296
факс 011/2697-590
На основу члана 55,57, и 60 Закона о јавним набавкама (Сл гласник РС
124/12 и 14/2015,68/15)наручилац Основна школа „Иван Гундулић“
Београд, објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
радови– Поправка степеништа на улазу школе ЈНМВ 2/2016
На основу Одлуке Директора Основне школе „Иван Гундулић“ Београд,
којом је покренут поступак јавне набавке мале вредности за набавкурадови– Поправка степеништа на улазу школе ЈНМВ 2/2016
по основу члана 39. Закона о јавним набавкама, позивамо Вас да
благовремено поднесете своју понуду.
1.Наручилац: Основна школа „Иван Гундулић“Београд
Позива потенцијалне понуђаче да поднесу своју писмену понуду у складу
са овим позивом и конкурсном документацијом:
Адреса наручиоца
Матични број
Назив банке
Текући рачун
Шифра делатности
Пиб
Е-mail

Народних хероја бр.12, Београд
07029721
Управа за трезор
840-1571666-09
8520
101713214
ivangundulic@hotmail.com

Интернет страница наручиоца

www.ivangundulic.edu.rs

2. Врста наручиоца: Јавна установа – индиректни корисник буџетских
средстава при Министарству просвете науке и технолошког развоја
3. Врста поступка : Предметна јавна набавка мале вредности се спроводи у
складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12 и
14/2015,68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
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Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности је објављен на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
4.Oпис набавке: радови– Поправка степеништа на улазу школе ЈНМВ
2/2016. Ова набавка ће се спроводити у две партије и то:
I Партија – Поправка степеништа на главном улазу школе
(демонтажа,бетонски радови,армирачки радови,разни радови)
II партија- Поправка степеништа на ђачком улазу школе
(демонтажа,бетонски радови,армирачки радови,разни радови)
5. Предмет набавке:
Поправка степеништа на улазу школе ЈНМВ 2/2016.
-Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији
грађевински радови:
45000000 - Грађевински радови

Рок извршења уговора – од 11.7.2016.године до 31.7.2016.године
Место извршења – Основна школа „Иван Гундулић“. Народних хероја
бр.12, Београд.
6.Критеријум за доделу уговора: Избор најповољнијег понуђача извршиће
се применом критеријума из члана 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним
набавкама - најнижа понуђена цена.
Уколико након извршене стручне оцене понуда, две или више понуда
имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће донети одлуку да
уговор додели понуђачу који је раније по утврђеном сату и минуту
предао понуду наручиоцу.
7.Преузимање конкурсне документације: може се преузети лично у
просторијама школе на адреси Народних хероја бр.12, Београд, сваког
радног дана од 09.00 до 13.00 часова до задњег дана рока за подношење
понуда. Конкурсна документација доступна је и на Порталу јавних набавки
и на Интернет страни наручиоца.
8.Начин подношења понуде и рок: Понуда се подноси у писаном облику ,
непосредно или путем поште, препоручено пошиљком у затвореној
коверти , на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара, на адресу наручиоца ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВАН ГУНДУЛИЋ“ Народних хероја бр.12,Београд. , СА НАПОМЕНОМ
„не отварати“ Понуда за јавну набавку-радови - Поправка степеништа на
улазу школе ЈНМВ 2/2016
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На полеђини коверте дужан је да наведе пун назив понуђача, адресу,
емаил и контакт телефон (особе за контакт) и да назначи за коју партију
доставља понуду.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити време њеног
пријема, евиденциони број и датум пријема понуде. Уколико је понуда
достављена непосредно наручилац ће понуђачу издати потврду пријема
понуде.
Понуде доставити на српском језику. Цене у понуди понуђачи су дужни да
искажу искључиво у динарима са и без ПДВ-а.
Понуду треба сачинити на обрасцима конкурсне документације
наручиоца. Понуда мора бити јасна, недвосмислена и читко попуњена.
Потребно је да понуђач доказе о испуњености услова преда у форми која
онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након
отварања понуде – повезане траком, у целини и запечаћене.
Рок важења понуде је минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
Рок за подношење понуда је 20.6.2016.године до 13.00 часова.( понедељак).
Понуда се сматра благовременом ако је код наручиоца пристигла и
оверена заводним печатом наручиоца закључно са 20.6.2016.године до 13.00
часова.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која стигне на адресу
наручиоца после наведеног дана и сата.
Комисија за јавну набавку наручиоца , по окончању поступка отварања
понуда , вратиће све неблаговремено поднете понуде , неотворене
понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
9. Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове из члана 75. Став
1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник» РС бр.
124/2012,14/15,68/15) као и додатне услове дефинисане у предметној
конкурсној документацији.
У поступку јавне набавке мале вредности испуњеност услова из чл.75. став
1.тачка 1,2,4 ЗЈН понуђач доказује достављањем изјаве којом понуђач под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услова из чл.75. став 1.тачка 1,2,4 ЗЈН. Испуњеност додатних
услова понуђач доказује на начин утврђен у конкурсној документацији.
Сходно чл. 79. ст. 4 ЗЈН : понуђач није дужан да доставља доказе који су
јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, а с тим у вези
чланом 78. ЗЈН који се примењује од 01.09.2013. године, прописано је да
организација надлежна за регистрацију привредних субјеката води јавни
регистар понуђача – предузетника и правних лица који испуњавају
обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1 до 4. ЗЈН. Чланом 78. ст. 5. ЗЈН
прописано је да лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом
подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних
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услова, па сходно томе ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ УПИСАН У РЕГИСТАР
ПОНУЂАЧА, САМО ИМА ОБАВЕЗУ ДА НАРУЧИОЦУ ЈАСНО УКАЖЕ
ДА СЕ НАЛАЗИ У РЕГИСТРУ ПОНУЂАЧА, те је тиме ослобођен обавезе да
доставља доказе у писаној форми, а којим доказима се утврђује испуњеност
обавезних услова из чл. 75 ст. 1. тач. 1. до 4. ЗЈН.
10.Место, време и начин отварања понуда: Отварање благовремено
поднетих понуда обавиће се 20.6.2016.године, у 14.00 часова у просторијама
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВАН ГУНДУЛИЋ“ Народних хероја бр.12, Београд.
11.Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда
уз достављање одговарајућег пуномоћја потписаног од стране овлашћеног
лица понуђача и овереног печатом.
12.Одлука о додели уговора биће донета на основу извештаја о стручној
оцени понуда у року од 5 дана од дана отварања понуда.
13. Све остале информације о јавној набавци могу се добити у Правној
служби ОШ“Иван Гундулић“ Београд, Лице за контакт : Данијела
Алексић , секретар школе 011/319-2539, е-маил: ivangundulic@hotmail.com
У Београду
10.6.2016.године
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Иван Ћирић

