
                             

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОШ „СВЕТИ САВА“ 

БРОЈ: 199 

ДАТУМ: 17.04.2019.god. 

КРАЉЕВО 

 
 

 

На основу члана 55.став 1. тачка 2) и члана 60. Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник РС", број  124/2012, 14/2015 и 68/2015) Основна школа ``Свети Сава`` Краљево , 

улица Змај Јовина бр.1 , 36103 Рибница , као наручилац у поступку јавне набавке мале 

вредности објављује: 

 

                                                   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

1. Назив, адреса, интернет страница наручиоца 

Основна школа ``Свети Сава`` Краљево , улица Змај Јовина бр.1 , 36103 Рибница ,  

2. Врста наручиоца 

 Просвета 

3. Врста поступка јавне набавке: 

Јавна набавка мале вредности 

4. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

Предмет јавне набавке је набавка добара – електрична енергија 
Ознака из општег речника набавки: 09310000 – Електрична енергија 

 

5. Критеријум,  елементи критеријума за доделу  уговора 

Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора је најнижа понуђена цена  

 

6. Начин преузимања конкурсне документације: 

 

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и са интернет 

странице наручиоца.  

 
7. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

           Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или  

           кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

           утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и  

           адресу понуђача.  

 
            У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да  

            се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој  

             понуди.Понуду доставити на адресу: ОШ „Свети Сава“ – Краљево, Змај Јовина 1,  

             36103 Рибница, са назнаком:   ,,Понуда за јавну набавку добара- електрична  

             енергија   ЈН бр 2/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра  

              благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29. априла 

              2019.године  до 1100 часова.  



 
8. Место, време и начин  отварања понуда: 

1. Јавно отварање понуда обавиће комисија  одмах након истека рока за подношење 

понуда, односно  29. априла 2019 у 1130 сати у просторијама школе на адреси Змај 

Јовина бр.1 , 36103 Рибница. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва 

заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство 

представника понуђача докажу предајом овлашћења  комисији  за спровођење поступка јавне 

набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда. 

Услови за учешће у поступку: 

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне 

услове за учешће предвиђене чланом 75.  и 76. Закона о јавним набавкама. Понуђач 

који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди  или као подизвођач. Учешће једног лица у више од једне понуде  

резултираће одбацивањем свих понуда као неисправних.  

Рок за доношење одлуке о додели уговора: 

Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 8 дана од дана отварања 

понуда. 

9. Лице за контакт: 

Биљана Марковић, секретар тел: 036/379-400 

 

 

 

 

                                                                                                      Директор школе 

 

                                                                                       ___________________________                                                   

                                                                                           Снежана Маџаревић 

          

          

 

 


