На основу члана 39. став 5. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број 384/1-13 од
28.08..2013. године,
ОШ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ ''МИОДРАГ В.МАТИЋ''
31000 Ужице, улица Драгише Лапчевића број 1
упућује
ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку јавне набавке
мале вредности, број 1/2013
Предмет јавне набавке: Набавка чврстог горива, угља шифра 09111100, за огрев за потребе
школе у Ужицу у укупној количини од 150 тона, за грејну сезону 2013/2014. године.
Oбавештење: Понуђачи су дужни да понуду припреме у складу са конкурсном документацијом
и позивом за подношење понуда.
Право учешћа: Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за
учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Законом о јавним набавкама, а
понуђач је обавезан да достави доказе о испуњености услова у складу са чланом 77. истог закона.
Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
Увид и преузимање конкурсне документације:
Увид у конкурсну документацију и крајњи рок за преузимање конкурсне документације је до
истека рока за подношење понуда, односно до 09.09.2013. године. Заинтересовани понуђачи
конкурсну документацију могу преузети лично у ОШ за образовање ученика са сметњама у
развоју “Миодраг В.Матић“, 31000 Ужице, радним даном од 900 до 1200 часова или путем поште
електронске поште: specijalnaskola@open.telekom.rs.
После наведеног рока конкурсна документација се не може преузети.
Подношење понуда:
Понуда треба да садржи све елементе који су предвиђени у обрасцу понуде која се налази у
конкурсној документацији. Такође понуђена цена мора да у себи садржи и трошкове
превоза на лице места по диспозицији наручиоца.
Понуде се могу достављати лично или путем поште, на адресу: ОШ за образовање ученика са
сметњама у развоју“Миодраг В.Матић“ 31000 Ужице, сваког радног дана од 9 00 до 12 00 часова
и морају се налазити у затвореној коверти - омоту са назнаком: „Понуда - не отварати“Набавка угља. ЈН број 1/2013. Понуђач је дужан да на полеђини коверта назначи назив,
адресу, телефон и особу за контакт.
Крајњи рок за достављање понуде је 09.09.2013. године до 10 00 часова.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене
понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз
повратницу са назнаком да је иста неблаговремена.

Отварање понуда:
Јавно отварање понуда ће се обавити на дан 09.09.2013. године у 12 00 часова, у ОШ за
образовање ученика са сметњама у развоју“Миодраг В.Матић“ 31000 Ужице Отварању
понуда може присуствовати свако заинтересовано лице а активно учествовати у поступку
могу само овлашћени представници понуђача.
Рок у коме ће Наручилац донети одлуку о избору најповољније понуде је 10 дана од дана
јавног отварања понуда.
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења
у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Особе за контакт су Бојана Миловановић и Роса Витезовић, телефон: 031/563-692 у
периоду од 900 до 1200 часова сваког радног дана. Мејл адреса је
specijalnaskola@open.telekom.rs.

