ОСНОВНА ШКОЛА “ЂУРА ЈАКШИЋ”
21238 Чуруг, Трг слободе 4
телефон: 021/833-017
тел./факс: 021/834-140
Број: 01-113/3
Датум: 04.04.2014.
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈНМВ 6/2014
Назив наручиоца: Основна школа“Ђура Јакшић“
Адреса наручиоца: Трг слободе 4, 21238 Чуруг
ПИБ: 100646651
Интернет страница наручиоца: www.oscurug.edu.rs
Врста наручиоца: Просвета - основна школа.
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак обликован по партијама.
Врста предмета: Добра.
Природа добара: Средства за хигијену
Место испоруке добара: Основна школа „Ђура Јакшић“, Трг слободе 4, 21238 Чуруг.
Назив и ознака из општег речника набавке:
шифра 33760000 – тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете
шифра 39224000 – метле, четке и други производи разних врста
шифра 39330000 – опрема за дезинфекцију
шифра 39800000 – производи за чишћење
Предмет јавне набавке је обликован по партијама:
партија 1 – папирна и ПВЦ галантерија
партија 2 – средства за хигијену
партија 3 – опрема за хигијену
Оквирни споразум се не закључује.
Систем динамичне набавке се не примењује.
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавкина, лично и на интернет
страници ОШ „Ђура Јакшић“ Чуруг, www.oscurug.edu.rs.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђач понуду подноси у затвореној
и запечаћеној коверти лично или поштом на адресу: Основна школа „Ђура Јакшић“, Трг слободе 4,
21238 Чуруг, са назнаком: „Понуда за поступак јавне набавке мале вредности број 6/2014 – НЕ
ОТВАРАТИ“. Рок за достављање понуда је 14.04.2014. године до 12.00 сати.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање благовремено достављених понуда
обавиће се 14.04.2014. године у 13.30 сати, у просторијама наручиоца.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда морају, пре почетка
поступка јавног отварања понуда, доставити комисији писмено овлашћење за учествовање у овом
поступку. Овлашћење за учествовање мора бити издато на меморандуму понуђача, заведено и
оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.
Рок за доношење одлуке о додели уговора: Десет дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Јован Ђурагин, 021/833-017.
Директорка школе
Светлана Рајић с.р.

