ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Дел.бр:38
Датум:29.01.2020.
1.1. Подаци о Наручиоцу:
Основна школа „Јован Поповић“ Кикинда, 23300 Кикинда, Краља Петра I 63,
www.jovanpopovicki.edu.rs
1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:
Поступак јавне набавке су радови ЈНМВ бр. 2/2020 – Санација и адаптација крова сале за

физичко васпитање
1.3. Подаци о предмету јавне набавке на који се односи Конкурсна документација:
Предмет јавне набавке мале вредности су радови - бр. ЈНМВ -2/2020 је набавка радова
– Санација и адаптација крова сале за физичко васпитање
1.4. Контакт:
Особa за контакт : Јелена Крвопић, 0230/400-390
е-mail: jpskola@gmail.com
1.5.Подаци о начину, месту и роковима за подношење понуда:
Начин и место подношења понуда:Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у
затвореној и запечаћеној коверти на адресу Наручиоца – Основна школа „Јован Поповић “, 23300
Кикинда, Краља Петра I 63, са обавезном назнаком на лицу коверте: ,,Понуда за јавну набавку бр.
ЈНМВ -2/2020 – Санација и адаптација крова сале за физичко васпитање – НЕ ОТВАРАТИ”.
поштом, или лично у секретаријату Наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу,
име особе за контакт, број телефона Понуђача.
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:
Рок за подношење понуда је 06.02.2020. године до 1200 часова.
Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда:
Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се
неблаговременом.
1.6. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину подношења
пуномоћја:
Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Основне школе „Јован
Поповић“, 23300 Кикинда, Краља Петра I 63
Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 07.02.2020.године у 1600 часова.
Време и начин подношења пуномоћја: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована
лица. Представници Понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати
Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.
1.7. Обавештење о року у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора:
Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се најкасније у року од 8 (осам) дана од дана
протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да је поднета
само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за
заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

