Република Србија
ОШ”Емилија Остојић”

Број: 826/19
Датум: 5.11.2019.године
П О Ж Е Г А,Књаза Милоша бр.26

На основу члана 55 ст.1 тач 2), члана 57.ст.1 и 4, члана 60ст.1тач.1) и прилога 3Б и 60. Закона о
јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка
ЈНМВ број 826-1/2019 од 5.11.2019.године, Наручилац ОСНОВНА ШКОЛА“ЕМИЛИЈА
ОСТОЈИЋ“ПОЖЕГА
Објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈНМВ
ЗА НАБАВКУ ДОБАРА ОГРЕВА
ПАРТИЈА 3 –угаљ ( сушени лигнит „орах“)
ЈНМВ БР.1.1.1/19
1.Подаци о наручиоцу: Назив , адреса: Основна школа „Емилија Остојић“ -Пожега, 31210
ПОЖЕГА, Ул.Књаза Милоша бр.26, ПИБ:101002642, МБ 07112785, e/mail ose.pravo@gmail.com
интернет страница: www.osemilijaostojic.edu.rs
2.Врста наручиоца: установа за основно образовање и васпитање.
3.Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности који се спроводи ради
закључења уговора о јавној набавци
4.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке број 1.1.1/19 су добра –енергенти за грејање за партију бр.3
1. угаљ –сушени лигнит“орах“ , у количини од 200 тона
5.Јавна набавка добара – енергената за грејање је обликована у три партије, од тога:
ПАРТИЈА 3-УГАЉ- Ознака из ОРН:09112100-лигнит
6.Набавка добара за партију бр.3 - према требовању наручиоца.
7.Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
8.Начин преузимања конкурсне документације:
Конкурсна документација може се преузети са Портала Управе за јавне набавке –
www.portal.ujn.gov.rs или на интернет страници: www.osemilijaostojic.edu.rs
Конкурсна документација може бити достављена и електронском поштом, на писани захтев
заинтересованих лица.
9.Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се
могу благовремено добити исправни подаци о:
Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија и
привреде, Република Србија), адреса: Саве Мишковића 3-5, Београд, Србија, интернет адреса:
www.poreskauprava.gov.rs.
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Заштита животне средине – назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине
(Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије, адреса:
Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.merz.gov.rs), адреса Агенције за заштиту
животне средине: Руже Јовановић 27а, интернет адреса Агенције за заштиту животне средине:
www.sepa.gov.rs.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
10.Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији затворену
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу тврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив,телефон и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно навести да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Рок за подношење понуда је 8 (осам) календарских дана од дана објављивања позива за
достављање понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници: www.osemilijaostojic.edu.rs
(не рачунајући сам дан објављивања).
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
15.11.2019.године до 12:00 часова без обзира на начин доставе.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуду доставити на адресу: ОШ“Емилија Остојић“ Књаза Милоша бр.26, 31210 Пожега, са
назнаком : „,,Понуда за јавну набавку добра – угља, партија бр.3 ЈНМВ бр.1.1.1/19, с са
назнаком „ПОНУДА- НЕ ОТВАРАТИ” а на полеђини коверте назначити назив, телефон и адресу
понуђача
11.Место, време и начин отварања понуда:
Отварање благовремено приспелих понуда је јавно у просторијама наручиоца, Пожега, Књаза
Милоша бр.26, канцеларија секретара Школе, дана 15.11.2019.године са почетком у 12:30
часова.
12. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда
Понђачи, односно њихови овлашћени предстaвници могу учествовати у поступку отварања
понуда уколико имају оригинално овлашћење издато од надлежног лица(органа) понуђача или
оверен преписили фотокопију оверену од стране надлежног органа (суда)или локалне
самопуправе.Неоверене копије или овлашћења достављена мејлом или факсом неће се
уважавати.
13. Рок за доношење одлуке о додели уговора
Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана од дана отварања понуда.
14. Контакт
ose.pravo@gmail.com
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