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На основу члана 39. став 5. члан 55. став 1 тачка 2 и члана 57 и 60. Закона о јавним 

набавкама  ,члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину дпказивања испуњености  

ОСНОВНА ШКОЛА „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“ – КУРШУМЛИЈА 

Објављује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ -ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ БРОЈ 04-7/02/20 

 

1. Назив наручиоца : ОШ „Дринка павловић“- Куршумлија 

2. Адреса : Вука Караџића 54. 18430 Куршумлија, ПИБ 100622636, Матични број 

07108311 

3. Врста наручиоца : Установа 

4. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности 

5. Опис предмета јавне набавке: предмет јавне набавке је набавка добара – електричне 

енергије за потребе ОШ „ Дринке Павловић“ – Куршумлија 

6. Критеријум за доделу уговора је „ најнижа понуђена цена“ 

7. Право учешћа у поступку : понуђачи који испуњавају услове из члана 75.. Закона о 

јавним набавкама а то доказује својом изјавом о испуњености услова. 

8. Назив и ознака из општег речника : 09310000. 

9. Начин преузимања конкурсне документације : сви заинтересовани понуђачи могу 

извршити преузимање конкурсне документације. 

10. Року за достављање : 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки и интернет страници школе. 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 

24.01.2020 до 12 сати. 

Непотпуне и неблаговреме понуде неће се разматрати 

Понуђач подноси понуду у затвореној ковери а на полеђини коверте назначити назив , 

адресу , телефон и контакт особу. 

Понуде се достављају поштом или лично са назнаком „ Не отварати“понуда за јавну 

набавку мале вредности број 04-7/02/20 на адресу ОШ „Дринка Павловић“ Куршумлија. 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде. 

Понуда са варијантама није дозвљена. 

11. Време и место  и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавитијавно истиг 

дана по истеку роказа подношење понуда у просторији наручиоца, 24.01.2020. године 

у 13 сати. Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда 

подносе комисији оверено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. 

12. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора бићр донета у року од 7 дана од 

дана јавног отварања понуда. 

13. Додатне информације у вези са овим позивом за подношење понуда информације се 

могу добити сваког радног дана од 9.00-15.00 сати , контакт особа Никић Радиша , 

проф. 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ , 

____________________ 

( Никић Радиша,проф.) 


