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Основна школа '' Хуњади Јанош '' 

Број: 0212-293-04/19  

Дана: 23.05.2019. 

Тел./факс: ( 024 ) 782 – 025 

Трг слободе 2. 

Чантавир  

ЈН 02/19 

 

 

                        На основу члан 57. став 1. и члана 60. Закона о јавним  набавкама 

( Службени гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ), наручилац 

 

 

                                     Основна школа ’’ Хуњади Јанош  ’’     

                                                  Трг слободе 2. 

                                                 24220 Чантавир  

 

                                                о б ј а в љ у ј е 

 

                                     ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

          ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ     

                  ОБЈЕКТА – ЗАМЕНА КРОВНОГ ПОКРИВАЧА – II ФАЗА 

                               ЈАВНА НАБАВКА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

                                                    Бр.ЈН 02/19 

 

 

Подаци о наручиоцу: 

Назив наручиоца................................... Основна школа ’’ Хуњади Јанош ’’ 

Адреса................................................... Трг слободе бр.2., Чантавир 24220 

ПИБ........................................................100858169 

Матични број.........................................08009791 

Шифра делатности................................85.20, 85.10 

Е-маил адреса........................................suli@tippnet.rs 

 

Категорија наручица: просвета 

 

Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку,  у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр.ЈН 02/19 су радови – инвестиционо одржавање објекта – замена 

кровног покривача – II фаза  
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Назив и ознака из општег речника 

Радови на покривању крова металним плочама: ОРН: 45261213        

     

 

Услови за учешће у поступку 

Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учешће у 

поступку јавне набавке у складу са чланом 75. ЗЈН, као и додатне услове који су 

дефинисани у конкурсној документацији а односе се на финансијски, пословни, технички 

и кадровски капацитет у складу са чланом 76. ЗЈН. 

Испуњеност услова из члана 75. и 76. доказује се документима из члана 77. ЗЈН који могу 

бити у неовереним фотокопијама а у свему у складу са конкурсном документацијом. 

Уз понуду и доказе из члана 77. ЗЈН, детаљно наведених у Конкурсној документацији, 

понуђач је у обавези да достави и обрасце садржане у Конкурсној документацији.        

Понуда мора бити у целини припремљена у складу са позивом и Конкурсном 

документацијом. 

 

Увид и преузимање конкурсне документације 

Увид у конкурсну документацију заинтересована лица могу остварити од дана 

објављивања Позива за подношење понуда и конкурсне документације на Порталу управе 

за јавне набавке и на званичном веб сајту Наручиоца  www.hunyadi.edu.rs   

Преузимање конкурсне документације се може обавити лично, на адреси Наручиоца Трг 

слободе 2, Чантавир, 24 220, на захтев путем електронскe поште на e-mail: suli@tippnet.rs,  

са интернет странице наручиоца  ( www.hunyadi.edu.rs ) или са Портала Управе за јавне 

набавке ( www.portal.ujn.gov.rs ).  

 

Начин и место подношења понуде 

Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је доставе у року од 

35 дана од дана објављивања Позива за подношење понуде на Порталу управе за јавне 

набавке. 

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

последњег дана наведеног рока, до 10,00 часова, без обзира на начин достављања, у 

запечаченом омоту  на адресу: Основна школа '' Хуњади Јанош ''  Трг слободе 2, Чантавир, 

са назнаком „Понуда за јавну набавку радова  – замена кровног покривача - II фаза, бр ЈН 

02/19 - НЕ ОТВАРАТИ ’’ 

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон понуђача и 

особу за контакт. 

Понуде које стигну након наведеног рока (дана и сата) сматраће се неблаговременим и 

неће бити узете у разматрање, исте ће бити враћене понуђачима неотпечаћене. 
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Место, време и начин отврања понуда 

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење 

понуда,  то јест  у 10,15 часова последњег дана горе наведеног рока. 

Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца, Основне школе '' Хуњади 

Јанош '' , Трг слободе 2, Чантавир. Јавном отварању понуда могу присуствовати 

овлашћени представници понуђача који ће своја овлашћења предати комисији пре почетка 

отварања понуда. 

Овлашћење мора да садржи; име и презиме овлашћеног представника, број личне карте и 

ЈМБГ, потпис и печат овлашћеног лица. Без оваквог овлашћења, представник има право 

само на присуство и не може преузимати активне радње у поступку (потписивање 

записника, истицање приговора на отварање понуда и  друго). 

 

Критеријум за доделу уговора 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 

 

Рок за доношење одлуке 

Одлука о додели уговора ће бити донета у року од 10 ( десет ) дана од дана јавног 

отварања понуда и објавиће се на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

Наручиоца у року од 3 (три) дана од дана доношења, сагласно члану 108. ЗЈН ( Службени  

гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ).  

 

Особа за контакт за све информације везане за јавну набавку је Шинковић Валерија,  

број.тел: 024-782-025. 

 

 

 

 

 


