Република Србија
ОШ „Васа Пелагић“
Број:
Датум:
Лесковац

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2.
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 802 од 11.7.2017.
године,
Основна школа „Васа Пелагић“
Ул. Васе Пелагића бр. 5, 16000 Лесковац
упућује
ПОЗИВ
за подношење понуда
у поступку јавне набавке мале вредности – радова/добара, ЈНМВ бр.
1/2017 - Демонтажа старих и набавка и уградња нових котлова на
течно гориво (лож уље), у складу са условима утврђеним овим позивом
и Kонкурсном документацијом.
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Назив наручиоца: Основна школа „Васа Пелагић“
Адреса наручиоца: Васе Пелагића 5, 16000 Лсковац
Интернет страница наручиоца: www.vasapelagic.edu.rs
Врста наручиоца: установа – основна школа
2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке: ЈНМВ бр. 1/2017
Предмет јавне набавке: Демонтажа старих и набавка и уградња
нових котлова на течно гориво (лож уље)
Назив и ознака из општег речника набавке:
44621220-7 – Котлови за централно грејање
45251250 -Радови на изградњи постројења за централно грејање

3. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, уколико
су испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.
Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна
понуђена цена без ПДВ-а.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену,
као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је
приложио веће референце, тј. уговоре из предметних набавки са
већом вредношћу.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента
критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора,
наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем
жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају
једнаку најнижу понуђену цену и исте вредности референци.
4. УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. и 76. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА
ИСПУНИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач
који испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне
набавке, дефинисане чл. 75. и 76. Закона, и то:
Обавезни услови (чл. 75. Закона):
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштита животне средине као и
да нема забраану обављања делатности која је на снази у време
поднопшења (чл. 75. ст. 2. Закона);
Додатни услови (чл. 76. Закона):
5. Да има запослено лице које поседује лиценцу број 430 одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике,
процесне и гасне технике;

6. Да достави доказе (фотокопије уговора) о претходно обављеним
пословима са износима, датумима и листама наручилаца у претходне
три године;
7. Да достави доказе пословне банке о позитивном финансијском
пословању за 2014, 2015. и 2016. годину ако је регистровано правно
лице, а ако је предузетник, уговоре о успешно обављеним пословима
ове врсте са претходним наручиоцима из облассти предшколског и
школског образовања.
5. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација се може преузети на интернет страници
наручиоца http://vasapelagic.edu.rs и на Порталу јавних набавки,
интернет адреса http://portal.ujn.gov.rs
6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ПОНУДЕ
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном
документацијом и позивом за подношење понуда. Понуђач понуду
подноси на српском језику, 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 на кутији навести назив, адресу и број
телефона понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је
потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и
адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Основна школа „Васа Пелагић“,
Васе Пелагића 5, 16000 Лесковац, са назнаком: ,,Понуда за јавну
набавку ЈНМВ бр. 1/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Рок за подношење понуде је 11. август 2017. године до 13.00
часова, без обзира на начин доставе.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача, која није
поднета наручиоцу до назначеног рока.
По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке
наручиоца вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима,
неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.
7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење
понуда, дана 11. августа 2017. године са почетком у 13.15 часова,
у просторијама Основне школе „Васа Пелагић“ - Лесковац, ул. Васе
Пелагића бр. 5.

8. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА
МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда,
Комисији за јавну набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку
отварања понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора
бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране
овлашћеног лица понуђача.
9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели уговора биће донета у року од десет (10) дана од
дана отварања понуда.
10. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Особа за контакт: Биљана Арсић, секретар школе.
Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити путем
мејла osvasa@vasapelagic.edu.rs или na телефон/факс 016/34-36-281.

КОМИСИЈА
1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________

