ОСНОВНА ШКОЛА „2.ОКТОБАР“
Зрењанин
drugioktobar@os2oktobar.edu.rs
Марка Орешковића 48 ПИБ: 100654555
Тел/факс: 023/ 542 058,
023/ 525 990
Дел. број: 3-3/17
Датум: 25.1.2017.г.

На основу члана 55. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број
124/2012,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности
бр. 3-1/17 од 25.1.2017.г.
ОСНОВНА ШКОЛА „2. ОКТОБАР“
ОБЈАВЉУЈЕ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 3/2017
РАДИ НАБАВКЕ ДОБАРА- ХРАНЕ ЗА УЧЕНИКЕ
1. Подаци о наручиоцу:
Основна школа „2. октобар“, Зрењанин ул. Марка Орешковића 48, (у даљем тексту:
наручилац), позива заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуду у складу са
Законом и Конкурсном документацијом.
2. Врста наручиоца:
Установа основног образовања.
3. Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у „поступку мале вредности“.
4. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке, ЈНМВ бр. 3/2017, је набавка добара за исхрану ученика
који похађају наставу код наручиоца.
5. Набавка је обликована по партијама.
Набавка обликована у три партије:
Партија 1 –пекарски производи – 15810000
(назив из општег речника набавки: хлебни производи, свежа пецива и колачи)
Партија 2 – Намирнице и други прехрамбени производи – 15800000
(назив из општег речника набавки: разни прехрамбени производи)

Партија 3 – месо и месни производи – 15100000
(назив из општег речника набавки: Производи животињског порекла, месо и месни
производи)
6. Критеријуми за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена.
Уколико две или више понуда имају исту или најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача чији је рок важења понуде дужи ( не
краћи од 30 дана).
7. начин подношења понуде:
Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације, понуђач
доставља непосредно на деловодник, Комисији за јавну набавку у секретаријату школе
сваког радног дана од 1000 до 1200 часова, или путем поште у затвореној коверти на
адресу: ОШ „2.октобар“ 23000 Зрењанин, ул. Марка Орешковића бр. 48, са назнаком:
,, Понуда за ЈНМВ бр. 3/2017 ради набавке добара-хране за ученике за партију
I “, НЕ ОТВАРАТИ”,
,, Понуда за ЈНМВ бр. 3/2017 ради набавке добара-хране за ученике за партију
II “, НЕ ОТВАРАТИ”.
,, Понуда за ЈНМВ бр. 3/2017 ради набавке добара-хране за ученике за партију
III “, НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача, особу за контакт и број
телефона, као и то да ли понуђач наступа самостално или понуду подноси група 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.
Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
Уколико је понуда предата непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду о
пријему понуде. У потврди о пријему понуде, наручилац ће навести датум и сат пријемеа
понуде.
Потребно је је да сви документи поднети у понуди буду повезани.
8. начин преузимања конкурсне документације:
Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију на интернет страници
наручиоца www.os2oktobar.edu.rs или на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs
или лично у секретаријату ОШ „2.октобар“ 23000 Зрењанин, ул. Марка Орешковића бр. 48
сваког радног дана од 1000 до 1200 часова.
9. Рок подношења понуда:
Петак 3.2.2017. г. до 1200 часова.
Понуда која није примљена у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се
неблаговременом.

Неблаговремене понуде, неотворене, биће враћене понуђачима, након отварања
понуда.
10. Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторији
наручиоца, у Зрењанину, ул. Марка Орешковића бр. 48 , дана 3.2.2017. године, и то :
- за партију I: у 12,15 часова
- за партију II: у 12,45 часова
- за партију III: у 13,15 часова
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уколико
поседују уредно овлашћење за учешће у поступку отварања, које подносе Комисији пре
почетка јавног отварања, осим директора који су законски заступници.
11. Лице за контакт:
Јагода Стефањеско, секретар школе: 023/542058, 062/8028544.
Председник комисије за ЈНМВ:
Јагода Стефањеско, дипл.правнк

