
ОСНОВНА ШКОЛА 

„СВЕТИ ГЕОРГИЈЕ“ 

У З Д И Н 

Број: 8 

Дана. 09.01.2020. године 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

На основу члана 60. став 1. тачка 2, а у вези са чланом 57. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/16) а у складу са Одлуком о покретању 

поступка јавне набавке мале вредности-набавка гасног уља екстра лако евро ЕЛ бр. 

01/20, 

 

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ ГЕОРГИЈЕ“ 

Ул. Маршала Тита бр. 143, 26216 Уздин 

 

Упућује: 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ-ЈАВНА НАБАВКА 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

БРОЈ: 01/20 

Наручилац: Основна школа „Свети Георгије“, ул. Маршала Тита 143, 26216 Уздин. 

1.Врста поступка: Јавна набавка мале вредности. 

2.Редни број јавне набавке: 01/20. 

3.Предмет јавне набавке: - набавка гасног уља екстра лако евро-ЕЛ. 

Назив, ознака из општег речника јавних набавки-шифра 09134000 – гасно уље екстра 

лако евро-ЕЛ. 

Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва заинтересована правна и физичка 

лица – понуђачи који испуњавају обавене услове из члана 75. Закона о јавним 

набавкама („Службени глчасник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и додатне услове који су 

у складу са чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама који су прецизирани 

конкурсном документацијом. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. 

став 1. и додатних услова предвиђени чланом 76. Закона о јавним набавкама, понуђач 

доказује достављањем доказа који су прецизирани и наведени у конкурсној 

документацији. 

4.Понуђач понуду може поднети самостално, са подизвођачем или учествовати у 

заједничкој понуди. 

5.Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“. 

6.Понуда са варијантама није дозвољена. 

7.Понуда у целини мора бити припремљена у складу са овим позивом и конкурсном 

документацијом. Понуда се може преузети лично, на адреси наручиоца и на Порталу 

јавних набавке. 

8.Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти на адресу наручиоца: 

Основна школа „Свети Георгије“ – 26216 Уздин, Маршала Тита 143, са назнаком: 

„Понуда за гасно уље екста лако евро-ЕЛ – НЕ ОТВАРАТИ“. 

На полеђини коверте понуђач је дужан да наведе назив и адресу понуђача, име контакт 

особе и телефон лица за контакт. 

9.Рок за подношење понуде је 20.01.2020. године до 08:30 часова. 

10.Отварање понуда је јавно на адреси наручиоца наведеној у овом позиву и то 

20.01.2020. године у 09:00 часова. Представници понуђача који присуствују отварању 

понуда морају пре отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставити овлашћења 

за учешће у поступку отварања понуда. Овлашћење се доставља на обарасцу конкурсне 

документације и мора бити оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица 

понуђача. 



11.Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом позиву, сматраће се 

неблаговременим и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене понуђачима, 

са назнаком да су поднете неблаговремено. 

12. Оквирни рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде је 8 дана од дана 

јавног отварања понуда. 

13. Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремом понуде најкасније  5 дана пре истека 

рока за подношење понуда. 

14.Контакт особа је Октавијан Крецу, E-mail adresa: osuzdin@gmail.com, број телефона: 

013/673-003. 

 

 

 

                                                                                                          Комисија за јавну набавку 


