КЊАЖЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
19350 Књажевац, Карађорђева 16
Tел / Факс :.019/732-034;.e-mail:gimnazijaknjaz@gmail.rs.ТР: 840-1421660-44 ;.ПИБ: 100630959

На основу члана 55,57 и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС”, бр. 124/12,
14/15 и 68/15) Књажевачка гимназија објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Назив наручиоца

Књажевачка гимназија, 19350 Књажевац

Адреса наручиоца

Карађорђева, бр.16

Интернет страница наручиоца

www.knjazevacka-gimnazija.edu.rs

Врста наручиоца

Установа

Врста поступка јавне набавке

Јавна набавка мале вредности

Врста предмета

Радови
Кречење учионица: чишћење зидова,
делимично глетовање, наношење
акрилне подлоге и бојење
полудисперзијом у два слоја, површине
550 м².
ОРН 45442100
- Репарација и бојење прозора: скидање
старе фарбе, гитовање, наношење
основне боје за дрво и бојење емајлом за
дрво у два слоја, као и ситне поправке и
замена делова окова и шарки на 36
прозора и то: 7 трокрилних прозора
димензије 245x190 цм и 29 двокрилних
прозора димензије 250x115 цм.
ОРН 45440000
Прозори садрже и унутрашња крила.

Опис предмета набавке, назив и ознака из
општег речника

-

Број партија

2

Критеријум, елементи критеријума за
доделу уговора

Најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

Начин преузимања конкурсне
документације

Конкурсна документација се може преузети у
електронском формату на Порталу јавних
набавки:www.portal.ujn.gov.rs. и интернет
страници наручиоца :www. knjazevackagimnazija.edu.rs.

Начин подношења понуде и рок за
подношење понуде

Понуђачи своје понуде подносе у затвореним
ковертама или кутијама (затвореним на начин
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да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара) са
назнаком назива и адресе понуђача. Понуду
доставити на адресу: Књажевачка гимназија,
ул.Карађорђева, бр.16, 19350 Књажевац са
назнаком:”Понуда за јавну набавку радова
број 02/2016 – Кречење учионица и
репарација и бојење прозора – НЕ
ОТВАРАТИ” поштом, или лично. На полеђини
коверте навести назив и пуну пословну адресу
понуђача, тел/факс и лице за контакт.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Рок за подношење понуда је 21.06.2016.год. до
11,00 часова, укључујући и понуде послате
поштом.
Понуда се сматра благовремено ако је
достављена наручиоцу до наведеног рока.
Место, време и начин отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, дана
21.06.2016.год. са почетком у 12,00 часова у
просторијама
Књажевачке
гимназије,
Карађорђева, бр.16. у Књажевцу.
Отварање
понуда
је
јавно
и
може
присуствовати свако заинтересовано лице. У
поступку отварања понуда могу активно да
учествују само овлашћени представници
понуђача. Представник понуђача дужан је да
достави уредно оверено овлашћење за
учествовање у поступку.

Услови под којим представници понуђача
могу да учествују у поступку отварања
понуда

Право на учествовање у поступку имају сва
заинтересована домаћа и страна правна лица и
физичка лица која испуњавају обавезне услове
за учешће у поступку у складу са чл.75.
(,,Службени гласник РС,, број 124/12, 14/15 и
68/15). У понуди понуђач доставља доказе о
испуњености обавезних услова из члана 75., а у
складу са чланом 77. Закона о јавним
набавкама, у оригиналу или фотокопији.
Понуђачи из следећих категорија: Привредна
друштва и предузетници, а који су према
позитивним
законским
прописима
регистровани у Агенцији за привредне регистре
Републике Србије, нису дужни да доставе доказ
из чл. 77.став 1. тачка 1. - Извод из регистра
надлежног органа, из разлога што је овај доказ
јавно доступан на интернет страници
надлежног органа: Агенција за привредне
регистре (www.apr.gov.rs.)

Рок за доношење одлуке

Рок у коме ће наручилац донети Одлуку у вези
са овом јавном набавком је 10 дана од дана
јавног отварања понуда.
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Лице за контакт

Додатна обавештења у вези са овим позивом
могу се добити у времену од 10-14 часова, на
тел. 019-732-034, контакт особе-секретар
школе: Маја Стефановић .
Књажевачка гимназија, Књажевац
Комисија за јавне набавке
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