Република Србија
ОШ“Mилан Илић Чича“
Адреса: Књаза Милоша 88, 34300 Аранђеловац
Телефон: 034/711-515 лок.13
Е-маил: sekretarijat.mic@gmail.com
Број: 02-281/2019
Датум: 13.09.2019.године
На основу члана 30 став 5,члана 55 став 1 тачка 5 Закона о јавним набавкама (
,,Сл.гласник РС,, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015, у даљем тексу: Закон) и Одлуке о
покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.1.1.2 бр.01-279 од 11.09.2019.год.,
Наручилац- ОШ ,, Милан Илић Чича,, , Аранђеловац , Књаза Милоша 88, као индиректни
корисник буџетских средстава о б ј а в љ у ј е
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РЕД.БР.1.1.2

Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:
Интернет страница
наручиоца:
Врста наручиоца:
Врста поступка јавне
набавке:

Основна школа "Милан Илић Чича"

Врста предмета:
Опис предмета набавке, назив и
ознака из општег речника
набавке:

Добра
Јавна набавка мале вредности добара- ужине за децу и
ученике школе обликована у 4 партијe.
Ознака из Општег речника набавки: 15811100, 15500000

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

Начин преузимања
конкурсне документације,
односно интернет адреса где
је конкурсна документација
доступна:

Конкурсна документација преузима се са Портала
јавних набавки: portal.ujn.gov.rs
www.osmilaniliccica.edu.rs
34300 Аранђеловац, Књаза Милоша 88

Начин подношења понуде и
рок за подношење понуда:

- Понуду
доставити
у
затвореној
коверти
непосредно(лично) или путем поште у затвореној коверти
или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара, на адресу: Основна школа ''Милан Илић Чича,, до
среде , 25.09.2019.године до 12,00 часова са назнаком:
''Понуда за јавну набавку добара-ужиа за ученике школе
број 1.1.2/2019-НЕ ОТВАРАТИ''. На полеђини коверте или
кутије понуђач је дужан да наведе свој назив, адресу, број
факса, податке и имејл адресу овлашћеног лица понуђача
за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.

Књаза Милоша 88, 34300 Аранђеловац

www.osmilaniliccica.edu.rs
установа
Јавна набавака мале вредности ред.бр. 1.1.2 /2019

15110000, 15000000

Место време и начин
подношења понуда:

Рок за доношење одлуке

Секретаријат Основне школе ''Милан Илић Чича'', ул. Књаза
Милоша 88, 34300 Аранђеловац дана 25.09.2019.. године до
12,00 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико ју је наручилац
примио до 25.09.2019. године до 12,00 часова.
Отварању понуда је у среду 25.09.2019.године у 12,30
часова и могу присуствовати овлашћени представници
понуђача, који пре почетка отварања понуда морају
Комисији Наручиоца поднети оверено пуномоћје за учешће
у поступку отварања понуда.
5 дана од дана отварања понуда

Лице за контакт:

Секретар школе Драгана Вукић
e-mail : sekretarijat.mic@gmail.com

Услови под којима
представници понуђача могу
учествовати у отварању
понуда:

