ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Назив наручипца:

Гимназија „Светпзар Маркпвић“

Адреса наручипца:

улица Слпбпдана Пенезића Крцуна , бр. 1 35000 Јагпдина

Интернет страница наручипца: gimnazijajagodina.edu.rs
Врста наручипца:
Прпсвета
Врста ппступка јавне набавке:
Врста предмета:

Ппступак јавне набавке мале вреднпсти

Радови
За добра и услуге: ппис предмета набавке, назив и пзнака из ппштег речника набавке,
За радове: прирпда и пбим радпва и пснпвна пбележја радпва, местп извршеоа радпва,
пзнака из класификације делатнпсти, пднпснп назив и пзнака из ппштег речника набавке:

Предмет јавне набавке су радови на капиталном одржавању зграде Гимназије„Светозар
Марковић“ у Јагодини. Ознака из ОРН: 45000000- грађевински радови

Брпј партија, укпликп се се предмет набавке пбликује у више партија:

Ппсебна наппмена акп је угпвпр п јавнпј набавци резервисан за устанпве, прганизације
или привредне субјекте за раднп псппспбљаваое, прпфесипналну рехабилитацију и
заппшљаваое инвалидних лица:

У случају прегпварачкпг ппступка разлпг за примену и пснпв из закпна:

Акп се закључује пквирни сппразум, време трајаоа пквирнпг сппразума и брпј ппнуђача са
кпјим наручилац закључује пквирни сппразум:

У случају ппднпшеоа електрпнске ппнуде, примене електрпнске лицитације или система
динамичне набавке - пснпвни ппдаци п инфпрмаципнпм систему наручипца и
неппхпдним техничким услпвима за учешће:

У случају примене система динамичне набавке рпк трајаоа система:

У случају пбавезе ппднпшеоа ппнуде са ппдизвпђачем прпценат вреднпсти набавке кпји
се извршава прекп ппдизвпђача:

Критеријум, елементи критеријума за дпделу угпвпра:
Најнижа ппнуђена цена

Начин преузимаоа кпнкурсне дпкументације, пднпснп интернет адресa где је кпнкурсна
дпкументација дпступна:
Заинтереспвани ппнуђачи мпгу извршити увид и преузимаое кпнкурсне дпкументације на
Ппрталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs, интернет страници наручипца
gimnazijajagodina.edu.rs или неппсреднп у прпстпријама Гимназије „Светпзар Маркпвић“
у Јагпдини, ул. Слпбпдана Пенезића Крцуна бр. 1, дп дана и часа истека рпка за
ппднпшеое ппнуда.
Адресa и интернет адресa државнпг пргана или прганизације, пднпснп пргана или
службе теритпријалне аутпнпмије или лпкалне сампуправе где се мпгу благпвременп
дпбити исправни ппдаци п ппреским пбавезама, заштити живптне средине, заштити при
заппшљаваоу, услпвима рада и сл:

Начин ппднпшеоа ппнуде и рпк за ппднпшеое ппнуде:
Ппнуде се ппднпсе у затвпренпј кпверти са назнакпм Гимназија “ Светозар Марковић“ ул.Слободана
Пенезића Крцуна бр.1, 35000 Јагодина, , са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – радови на
капиталном одржавању зграде Гимназије „Светозар Марковић“ у Јагодини ЈН-НР-18/2019- НЕ
ОТВАРАТИ” с позивом на број: 01-1526 од 10.10.2019.године.
Ппнуђач је дужан да на пплеђини кпверте назначи назив, адресу, телефпн и кпнтакт пспбу. Ппнуде
се дпстављају путем ппште или личнп свакпг раднпг дана пд 08,00 дп 14,00 сати на адресу:
Гимназија „Светпзар Маркпвић“ , ул. Слпбпдана Пенезића Крцуна бр.1 35000 Јагпдина.
Крајои рпк за дпстављаое ппнуда је 18. пктпбар 2019. гпдине дп 12,00 часпва.

Местп, време и начин птвараоа ппнуда:
Јавнп птвараое ппнуда ће се пбавити 18.пктпбар 2019. гпдине у 12,30 часпва у
прпстпријама Гимназије „Светпзар Маркпвић“ у Јагпдини, уз присуствп пвлашћених
представника ппнуђача.

Услпви ппд кпјима представници ппнуђача мпгу учествпвати у ппступку птвараоа ппнуда:
Представници ппнуђача дужни су да пре ппчетка птвараоа ппнуда, Кпмисији за јавну
набавку дпставе пунпмпћја за присуствпваое птвараоу ппнуда. Пунпмпћје се дпставља у
писанпј фпрми и мпра бити заведенп кпд ппнуђача, пверенп печатпм и пптписанп пд стране
пвлашћенпг лица ппнуђача.

Рпк за дпнпшеое пдлуке:

Лице за кпнтакт:
Остале инфпрмације:

Оквирни рпк у кпме ће наручилац дпнети пдлуку п дпдели
угпвпра је дп 10 (десет) дана пд дана птвараоа ппнуда

Десанка Алемпијевић, секретар шкпле
e-mail gimnazijasekretar@gmail.com

