
П О З И В   
 за подношење понуда у поступку јавне набавке   – радови, замена столарије у 

фискултурној сали и свлачионицама у ОШ“Јован Јовановић Змај“у Врању 

               1.Наручилац 

                  Наручилац је OШ“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“, ул.ЈУЖНОМОРАВСКА бр 9, 17500 

Врање. 

                  Одговорно лице наручиоца је директор школе. 

                2.Предмет јавне набавке - радови,   замена столарије у фискултурној сали и 

свлачионицама у ОШ“Јова Јовановић Змај“у Врању                    

              Средства за реализацију ове јавне набавке обезбеђена  из буџета Града Врања 

              Процењена вредност набавке  500.000 ,00динара без ПДВ-а. 

                3.Припремање и подношење понуда 

                   Понуђачи припремају и подносе  своје писмене понуде у складу са овим позивом. 

                   Уколико се понуде не припреме и поднесу у складу са овим позивом, биће одбијене као 

неприхватљиве. 

                4.Начин, место и рок подношења понуда. 

                   Понуђачи подносе понуде лично у затвореној коверти на адресу:   OШ“ЈОВАН 

ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“,, ул ЈУЖНОМОРАВСКА бр 9.  17500 Врање ,путем поште или меилом на 

маил школе zmajvranje@gmail.com,  са назнаком „понуда за извођење – радова замена 

столарије у фискултурној сали и свлачионицама у ОШ“Јован Јовановић Змај“у 

Врању 

                   Понуде доставити  накасније до   петка 04.10.2019. год., до 10 сати.Све понуде 

приспеле по истеку рока из претходног става, сматраће се неблаговременим и неће бити 

разматране , већ ће неотворене бити враћене понуђачима , са назнаком да су поднете 

неблаговремено. 

                 5. Начин попуњавања обрасца понуде 

                    Понуђач попуњава образац понуде тако што: 

                    а) попуњава податке о понуђачу 

                    б) попуњава податке на шта се понуда односи( целокупна набавка) 

                    в)попуњава податке на који начин даје понуду (самостално) 

                    г)рок испоруке 8 дана од дана писмене наруџбе 

                    д) укупна цена по спецификацији __________ 

                    ђ)рок плаћања (најмање 45 дана од дана пријема фактуре) 

                    е)рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуде 

                6.Цена 

                      Цена је изражена у динарима у ПДВ-а  

                      Понуђена цена важи до краја извршења уговора и не може се мењати. 

               7.Варијантне понуде 

                  Понуђачи не могу давати понуде са варијантама. 

                  Свако понуђено добро мора имати једну понуђену цену 

                   Понуђачи морају попунити све ставке из спецификације. 

                  Понуда понуђача који не попуне све ставке из спецификације биће одбијена као 

неодговарајућа. 

               8.Критеријум за оцењивање понуда 

                  Критеријум за оцењивање понуда биће: најнижа укупна цена под једнаким условима за 

целокупну набавку. 

               9.Опција понуде 

                  Рок важења понуде је 30 дана од дана подношења. 

              10.Отварање понуда 



                  Отварање понуда ће се обавити без присуства понуђача , након  истека рока за 

подношење понуда. 

              11.Одлука  додели  уговора биће донета најкасније 10 дана након отварања понуда. 

 

                                                                                                                                 Представник наручиоца 

                                                                                                                                

........................................... 


