Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
Нови Козарци
Ул. Краља Петра I бр. 42
ПИБ 101082705
МБ 08020884
Тел./факс: 0230/356-005
osivololaribarnk@gmail.com
Дел. број: 610-602/2019
Датум: 05.11.2019. године
На основу члана 55., 56., 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), комисија за јавне набавке ОШ „Иво Лола Рибар“ из Нових
Козараца, (даље: Школа) упућује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 02-19
1. Подаци о наручиоцу: установа ОШ „Иво Лола Рибар“, Улица Краља Петра I бр. 42,
Нови Козарци, ПИБ 101082705, матични број 08020884, интернет сајт ivololaribarnk.edu.rs
2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности, ЈНМВ бр. 02-19.
3. Врста предмета: добра.
4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: јавна
набавка мале вредности – набавка и уградња лап топ рачунара и пројектора за сваку
учионицу. Ознака из општег речника набавки: 30230000-рачинарска опрема.
5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
6. Начин преузимања конкурсне документације односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна: конкурсна документација се преузима са
портала јавних набавки, интернет странице наручиоца ivololaribar-nk.edu.rs
7. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: понуду доставити
непосредно (лично) или путем поште у затвореној коверти или кутији, затвореној на
начин да се приликом отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара,
на адресу ОШ „Иво Лола Рибар“, Улица Краља Петра I бр. 42, 23313 Нови Козараци
са назнаком „Понуда за ЈНМВ бр. 2-19 - НЕ ОТВАРАТИ“ . Понуде се могу
достављати до 21.11.2019. године у 11,00h без обзира на начин достављања. На
полеђини коверте или кутије понуђач је дужан навести своје пословно име, адресу,
број тел/факса, е-mail адресу овлашћеног лица понуђача за контакт. У случају да
понуду подноси група понуђача навести пословна имена и друге напред наведене
податке свих учесника у заједничкој понуди.
8. Место, време и начин отварања понуда: секретаријат ОШ „Иво Лола Рибар“ Нови
Козарци, Улица Краља Петра I бр. 42. Отварање понуда ће се извршити 21.11.2019.
године, у 14,00 h. Понуда ће се сматрати благовременом ако је наручилац примио до

21.11.2019. године у 11,00h, запаковану како је то наведено у тачки 7 Позива и
неоштећену. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.
9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у отварању
понуда: отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача.
Овлашћеним представницима понуђача се сматра законски заступник понуђача или
друго лице које поднесе оверену пуномоћ од стране законског заступника понуђача
за учешће у поступку конкретне јавне набавке.
10. Рок за доношење одлуке: 3 (три) дана од дана отварања понуда.
11. Лице за контакт: секретар школе Татјана Кнежевић, тел. 0230/356-005 лок. 13, еmail адреса osivololaribarnk@gmail.com

Напомена: докумемент на меморандуму Наручиоца је пуноважан без потписа и печата.

