ОШ. „Рајак Павићевић“
Бајина Башта
Број: 03-110/2018-6
Датум: 13.04.2018. године
На основу члана 60.став.1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број
03-110/2018-2 од 11.04.2018. године, ОШ „Рајак Павићевић“ из Бајине Баште објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ БР. Д- 2/18
1. Назив наручиоца: Основна школа „Рајак Павићевић“ из Бајине Баште;
2. Адреса наручиоца: 31250 Бајина Башта,Рајка Тадића 10;
3. Интернет страница наручиоца: www.osrpavicevic.edu.rs;
4. Врста наручиоца: Установа, просвета;
5. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности;
6. Врста предмета: добра;
7. За добра и услуге (опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника
набавке): предмет јавне набавке су добра - набавка 160 прм дрва за огрев прве класе,
мешано (буква, храст, цер) по важећој тржишној цени за потребе школе и то: 128 прм ИО
Пилица; (удаљено 5 км од матичне школе на путу за Ужице), 10 прм ИО Јасиковице
(удаљено 15 км од матичне школе, на Тари), 10 прм ИО Пепељ (удаљено 10 км од матичне
школе а 5 км од ИО Пилица), 12 прм ИО Црвица (удаљено 5 км од матичне школе на путу
за Љубовију), редни број ЈН Д- 2/18. Назив и ознака из из општег речника набавке –
03413000 – дрво за огрев;
8. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“ без
ПДВ-а;
9. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна: Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана
од 8,00 до 14,00 часова у просторијама Основне школе „Рајак Павићевић“ из Бајине Баште
31250, Бајина Башта, Рајка Тадића 10, до дана отварања понуда. Конкурсна документација
је доступна на интернет адреси школе: www.osrpavicevic.edu.rs и на Порталу јавних
набавки;
10. 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
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полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, адресу и телефон, као и име и
презиме овлашћеног лица за контакт.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.
Пожељно је (није обавеза) да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у
целину и запечаћени, тако да се немогу накнадно убацити, одстранити или заменити
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или
печат.Понуду доставити на адресу: ОШ„Рајак Павићевић“, 31250 Бајина Башта, Рајка
Тадића 10, са назнаком:
,,Понуда за добара – Набавка огревног дрвета за грејање школа у Идвојеним
одељењима, ЈНМВ број Д-2/18 - НЕ ОТВАРАТИ”
Понуде се достављају у року од 9 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних
набавки, у складу са чланом 57. и 101. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број
124/12, 14/15 и 68/15), односно до 23.04.2018. године до 09:30 часова. Благовременом
понудом се сматра понуда која буде приспела до 09:30 часова последњег дана рока.
Неблаговремене понуде неће бити разматране и биће враћене понуђачима неотворене.
11. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и биће обављено у
09:45 часова, истог дана, односно 23.04.2018. године по истеку рока за подношење
понуда у просторијама ОШ„Рајак Павићевић“, 31250 Бајина Башта, Рајка Тадића 10.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда морају доставити
заведено и оверено овлашћење, у супротном наступају као јавност и не могу предузети
активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора и др.)
12. Рок за доношење одлуке: Наручилац ће одлуку о додели уговора о јавној набавци
донети у року од 10 дана од дана отварања понуда и исту објавити на Порталу јавних
набавки и интернет страници школе у року од 3 дана од дана доношења Одлуке.
13. Лица за контакт: Контакт особе за ближе информације везане за конкурсну
документацију су Јела Јањић и Бојан Нешковић, ел. пошта: rajakpavicevicbb@gmail.com
КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ БР. Д-2/18
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