
ОШ”Јован Јовановић Змај“
Врање
Дел.бр.170 од 28.02.2020.год.
                

                ПОЗИВ ДА СЕ ДАЈУ ПОНУДЕ

               1.Наручилац
                  Наручилац је OШ“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“, ул.ЈУЖНОМОРАВСКА бр 9, 17500 Врање.
                  Одговорно лице наручиоца је директор школе.
                2.Предмет јавне набавке
                   Предмет јавне набавке је набавка   средстава за одржавање хигијене  ,спецификација у прилогу
                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   са  назнаком „понуда за
средстава за одржавање хигијене  и са пуним називом и адресом понуђача на полеђини..  
                   Понуде доставити  накасније до 06.03.2020. год., до 12 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,  са и без ПДВ-а, и појединачна је за наведене артикле.
                      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 , одмах по истеку рока за подношење
понуда, у 12,20 часова.
              11.Одлука  додели  уговора биће донета 7 дана након отварања понуда.

                                                                                                                                 Представник наручиоца
                                                                                                                                                       Милена Маринковић

 



Б.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
 
      Позив за достављање понуде за набавку – средстава за одржавање хигијене  за потребе

ОШ“Јован  Јовановић  Змај“Врање ,  по  спецификацији,  за  2020  год.  Контакт  особа
Директор 017-422-245

а)ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

    НАЗИВ ПОНУЂАЧА
    .....................................................................................................................
    АДРЕСА ПОНУЂАЧА
    .....................................................................................................................
    ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
    .....................................................................................................................
    ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
    .....................................................................................................................
    ТЕЛЕФОН
     ....................................................................................................................
    ТЕЛЕФАКС
     ....................................................................................................................
    ПИБ
    .....................................................................................................................
    БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА
    .....................................................................................................................
    ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА
    .....................................................................................................................
    ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА
    .....................................................................................................................
    БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 
    .....................................................................................................................

                     б) Понуда се односи на ________________  набавку. 
                     в) Понуду дајем  _____________________.
                     г) Рок испоруке ____________ дана од дана наруџбе.
                     д) Цена: укупна цена  по спецификација са _______________ПДВ-ом    и 
_______________ дин. без ПДВ-а, с
                     ђ) Рок плаћања је _________ календарских дана од дана пријема фактуре.

  Место и датум:                                                                       Потпис  понуђача:



______________                                   М.П.                       _____________________

За  набавку средстава за одржавање хигијене  за потребе ОШ“Јован Јовановић 
Змај“Врање, по спецификацији.

 

                                              И З Ј А В А 
За  набавку  средстава за одржавање хигијене  , за потребе ОШ“Јован Јовановић 
Змај“Врање, по спецификацији.

 

Понуђач  ________________________________________,  изјављује
под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава
све обавезне услове за учешће у  набавци  средстава за одржавање хигијене  за
потребе  ОШ“Јован  Јовановић  Змај“Врање,  по  спецификацији, у  смислу
члана 75.ЗЈН  .

Место:_______________________          М.П.                        ПОНУЂАЧ

Датум: _______________________                            ____________________________
                                                                                            потпис овлашћеног лица



Место:_______________________          М.П.                        ПОНУЂАЧ

Датум: _______________________                            ____________________________
                                                                                            потпис овлашћеног лица


