Основна школа ''Свети Сава''
Крагујевац
Букурешка бб
Дел.бр. 01-1184
Датум: 26.10.2018.год.
На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“, број
124/2012,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности,
број 01-1182 од 26.10.2018. године,
ОШ „Свети Сава“ Крагујевац
Букурешка бб , 34000 Крагујевац, у п у ћ у ј е
ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку јавне набавке
мале вредности, број 1.3.2/2018
Наручилац:ОШ „Свети Сава“ Крагујевац, ул. Букурешка бб, 34000 Крагујевац
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности бр. 1.3.2/2018 у складу са чланом
39. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности
бр.01-1182 од 26.10.2018.год.
Предмет јавне набавке мале вредности: набавка радовa – радови на крову – санација
крова објекта ОШ „Свети Сава“ – издвојено одељење у селу Доње Грбице, шифра из
општег речника набавке 45261000 – Kрововезачки, кровопокривачки и са њима повезани
радови.
Oбавештење: Понуђачи су дужни да понуду припреме у складу са конкурсном
документацијом и позивом за подношење понуда.
Право учешћа: Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним
набавкама, а понуђач је обавезан да достави доказе о испуњености услова како је дефинисано
у конкурсној документацији.
Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
Преузимање конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети са
Портала јавних набавки и са интернет странице школе www.ossvetisavakg.edu.rs.

Подношење понуда: Понуда треба да садржи све елементе који су предвиђени у
обрасцу понуде која се налази у конкурсној документацији.
Понуде се могу достављати: лично секретару ОШ “ Свети Сава“, ул. Букурешка бб, 34000
Крагујевац, сваког радног дана од : 800 до 1400 часова и морају се налазити у затвореној
коверти - омоту са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – радови на крову, ЈН бр.
1.3.2/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или путем поште на адресу ОШ “ Свети Сава“, ул. Букурешка
бб, 34000 Крагујевац и морају се налазити у затвореној коверти - омоту са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку радова – радови на крову, ЈН бр. 1.3.2/18 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуђач је дужан да на полеђини коверте - омота назначи назив, адресу, телефон и особу за
контакт.
Крајњи рок за достављање понуде је: 16.11.2018. године до 10 00 часова.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће
враћене понуђачу уз повратницу са назнаком да је иста неблаговремена.
Отварање понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити на дан 16.11.2018. године у 10.30
часова, у „ОШ “ Свети Сава“, ул. Букурешка бб, 34000 Крагујевац. Отварању понуда
може присуствовати свако заинтересовано лице, а активно учествовати у поступку могу
само овлашћени представници понуђача.
Рок у коме ће Наручилац донети одлуку о избору најповољније понуде је 6 дана од дана
јавног отварања понуда.
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца:
Основна школа „Свети Сава“, ул. Букурешка бб, 34000 Крагујевац, електронске
поште на e-мail: svsavkg@gmail.com, sekretar.os.svetisava@gmail.com тражити додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
Особа за контакт је: Дајана Младеновић, секретар школе, чија мејл адреса је:
sekretar.os.svetisava@gmail.com и Јелена Стојановић Богдановић, директор школе,
чија мејл адреса је: svsavkg@gmail.com.

