
На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“ број 124/2012,14/2015 и 68/2015), Oсновна школа „Цветин Бркић“ ул. Светомира Алимпића бр. 3, 15356 
Глушци, упућује: 

 

П О З И В 

         ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
Назив наручиоца: ОСНОВНА ШКОЛА „ЦВЕТИН БРКИЋ“ 
 

Адреса: СВЕТОМИРА АЛИМПИЋА БР. 3 - Глушци 

 
Интернет страница: _________________ 

 

Врста наручиоца: просвета 
 

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности 

 
Врста предмета: Радови- Инвестиционо одржавање –  Замена кровног покривача и лимарије на делу зграде ОШ „Цветин 

Бркић“, Глушци 
Ознака из Општег речника набавки: 45260000-7 -Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови 

 

КРИТЕРИЈУМ  ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

            Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор најповољније понуде ће се извршити на 

тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. 

 

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

  

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и са интернет странице Наручиоца.   

        

 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

             

 Понуда мора у целини бити сачињена у складу са  Законом о јавним набавкама , јавним позивом и конкурсном 
документацијом наручиоца.  

             Понуда може бити достављена лично или препорученом пошиљком у затвореном коверту.  

            Подношење електронске понуде није могуће. 
Понуда се доставља на адресу наручиоца: Основна школа „Цветин Бркић“, улица Светомира Алимпића број 3,15356 

Глушци, са назнаком „ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА – Инвестиционо одржавање-Замена 

кровног покривача и лимарије на делу зграде ОШ „Цветин Бркић“, Глушци -  НЕ ОТВАРАТИ “. 

 

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача. 
Понуде се достављају до 20.06.2016. године до 10,30 часова. 

 Неблаговремене понуде се неће разматрати. Понуде које нису у складу са конкурсном документацијом сматраће се 

неприхватљивом. Понуде са варијантама нису дозвољене.  
  Благовременим ће се сматрати само понуде које су до наведеног рока приспеле наручиоцу, без обзира на који су 

начин послате. Све неблаговремене понуде ће неотворене бити враћене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.

  
 

МЕСТО, ВРЕМЕ   И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 

 Понуде ће бити отворене јавно  дана 20.06.2016. године у 11,00 часова, у просторијама Основне школе „Цветин 

Бркић“ у Глушцима, ул. Цветина Бркића број 3. 

 

УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ  УЧЕСТВОВАТИ  У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА 

ПОНУДА 

 

Представник понуђача, који ће присуствовати  јавном отварању понуда мора предати комисији за јавне набавке 

писмено пуномоћје понуђача за учешће у поступку отварања понуда.  

Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе пуномоћја за 
учешће у поступку отварања понуда. 

Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране 

овлашћеног лица понуђача. 
               Пуномоћје мора да садржи: име и презиме овлашћеног представника, број личне карте, потпис и печат овлашћеног 

лица. 

 

         РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

Наручилац ће у року до 10 дана од дана отварања понуда донети Одлуку о додели уговора,  и иста ће бити  
достављена свим понуђачима који су поднели  понуде. 

 

  КОНТАКТ ОСОБА: 

Особа за контакт – САЊА ГАЈИЋ, број телефона 015/449-331 

   

 

 

 


