ОСНОВНА ШКОЛА „Јован Јовановић Змај“ Суботица
Суботица, Трг Јакаба и Комора 22
Дел.бр.: 42-1150
Дана, 08.07.2020. године
На основу члана 39. 55. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈН 4/2020 дел.бр. 42-1146 од
30.06.2020. године, наручилац, упућује
ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – АДАПТАЦИЈА РАСВЕТЕ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН 4/2020
Назив наручиоца: Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Суботица
Адреса наручиоца: Суботица, Трг Јакаба и Комора 22
Интернет страница наручиоца: www.jjzmaj.rs
Врста наручиоца: Просвета
Врста посупка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: Радови
Опис предмета набавке: адаптација расвете
Назив и ознака из општег речника набавке: 31500000 расветна опрема и електричне
светиљке.
Предмет набавке није обликован по партијама
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна:
Портал јавних набавки – portal.ujn.gov.rs
Интернет страница наручиоца: www.jjzmaj.rs
Непосредно преузимањем на адреси наручиоца ОШ „Јован Јовановић Змај“ Суботица, Трг
Јакаба и Комора 22, Суботица
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 полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача.
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Понуду доставит на адресу: ОШ „Јован Јовановић Змај“ Суботица, Трг Јакаба и Комора 22,
24000 Суботица, са назнаком: „Понуда за јавну набавку радова – Адаптација расвете у ОШ
„Јован Јовановић Змај“ Суботица, ЈН бр. 4/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана 17.07.2020.
године до 10 часова.
Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда,
тј. дана 17.07.2020. године у 10.30 часова. Отварање понуда ће се обавити у просторији
наручиоца ОШ „Јован Јовановић Змај“ Суботица, Трг Јакаба и Комора, у присуству чланова
Комисије за предметну јавну набавку.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре
почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати
поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих
ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.
Рок за доношење одлуке: 8 дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Борјана Лучић, телефон/факс: 024-556-735, e-mail: oszmaj@mts.rs

Директор школе,
Губић Шелкен Клаудиа
___________________________

2

