
 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

1. За јавну набавку радовa   ЈН 3/2015- Санација и уређење дворишта ОШ“Јован Поповић“ у Кикинди 

 

2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 

 
3.Назив и шифра из општег речика набавки: 45000000- Грађевински радови  
 
4. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове 

предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом. 

5.Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. 

Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације. 

 6. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем / 

подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду 

7 .Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца 

www.jovanpopovicki.edu.rs   и са Портала јавних набавки. 

8.Понуде се могу поднети непосредно: 

-у пословним просторијама наручиоца и путем поште на адресу: ОШ „Јован Поповић“ Краља Петра I  63,  23300 
Кикинда 

9. .Понуде се достављају у запечаћеној коверти (омоту) тако да се приликом отварања понуда може са 

сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте (омота) обавезно навести назив и адресу 

понуђача,  број телефона, име особе за контакт. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти (омоту) је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.  

10.Понуде доставити на адресу: ОШ „Јован Поповић“  Краља Петра I  63,  23300  Кикинда 
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Санација и уређење дворишта ОШ,, Јован Поповић“ у  
Кикинди, ЈН бр. 3/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 01.10.2015. године до 10  

часова.  

11. Отварање понуда ће се обавити дана 01.10.2015. године у 12 часова, у просторијама наручиоца у: ОШ „Јован 

Поповић“  Краља Петра I  63,  23300  Кикинда  у канцеларији  директора школе.  

12. Поступка отварања је јаван. Јавност подразумева присуство представника понуђача,који су поднели понуду, а 

који пре почетка јавног отварања понуда морају поднети посебно писмено овлашћење за присуство поступку 

отварања понуда, издато на меморандуму понуђача,оверено печатом и потписом овлашћеног лица, са јасном 

назнаком да се овлашћење односи на предметну јавну набавку (Назив и број јавне набавке). 

13. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. 

14.  Лице за контакт:  Катарина Тасовац,    jpskola@gmail.com 

                                  

http://www.jovanpopovicki.edu.rs/

