Млекарска школа са домом
ученика "Др Обрен Пејић"
Николе Пашића 173 ,Пирот
Дел. број 0 5- 1074/ 1
Датум 07.09.2018.год.
тел. 010/311-258,313-718
На основу члана 39, 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", број:
124/2012,14/2015,68/2015),
Млекарска школа са домом ученика "Др Обрен Пејић" у
Пироту,ул.Николе Пашића 173, (у даљем тексту: Наручилац) објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности бр.13/2018,
набавкa радова: изградња спољне хидрантске мреже
1. Општи подаци о наручиоцу:
Назив наручиоцa: Млекарска школа са домом ученика "Др Обрен Пејић"
Адреса наручиоца: Николе Пашића 173, 18 300 Пирот
Врста наручиоца: просвета, ученички и студентски стандард
Матични број:…………………………………………07172419
Шифра делатности: ……………………………...…. 8532
ПИБ: …………………………………………………. 100188336
Текући рачун: ……………………..…………………840-90660-39
Телефон/факс: 010/311-258
Е-пошта: pimleksko@mts.rs
Контакт особа: Такић Марија
Интернет адреса Наручиоца: www.mlekarskaskolapirot.edu.rs
2. Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
3. Предмет јавне набавке
Врста предмета јавне набавке: радови
Опис предмета набавке: изградња спољне хидрантске мреже
Назив и ознака из општег речника набавке: 45231300- радови на изградњи цевовода за воду и
канализацију,42131160- хидранти.

4. Не спроводи се резервисана јавна набавка
5. Не спроводи се електронска лицитација
6. Конкурсна документација може се преузети са Портала Управе за јавне набавке
portal.ujn.gov.rs ,са сајта школе www.mlekarskaskolapirot.edu.rs ,електронском поштом или непосредно
од наручиоца, Млекарска школа са домом ученика "Др Обрен Пејић" у Пироту,ул.Николе Пашића
173.

7.Набавка није обликована по партијама .

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
9. Адреса и интернет адреса државног органа или органиѕације,односно органа или службе
тер,аутономије или локалне самоуправе где могу благовремено добити исправни подаци о
пореским обавезама,заштити животне средине,заштити при запошљавању ,условима рада и сл.
Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу
благовремено добити исправни подаци о:
Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија и привреде),
адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.purs.gov.rs.
Посредством Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону
органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које
администрирају ови органи;
Заштити животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине
(Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије), адреса Министарства:
Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: www. minpolj.gov.rs, адреса Агенције за заштиту животне
средине: Руже Јовановић 27а, Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs;
Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа: Министарство рада,
запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса:
www.minrzs.gov.rs.
10. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.Понуђач
обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом повезује у целину, тако да се не могу накнадно
убацивати, одстрањивати или замењивати поједини листови, односно прилози.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и
адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити поштом или непосредно на адресу: Млекарска школа са домом ученика “Др
Обрен Пејић”,Пирот,Николе Пашића 173, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова –
изградња спољне хидрантске мреже, редни број набавке 13/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуде се достављају сваког радног дана од 07.00 до 13.00 часова. Крајњи рок за доставу понуда је
18.09.2018. године до 12 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се
неблаговременим, неће се отварати, и по окончању поступка отварања понуда биће враћене понуђачу,
са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је
понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о
пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена
по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

11. Место, време, и начин отварања понуда: Све благовремено приспеле понуде биће јавно отворене
у присуству свих заинтересованих лица и Комисије за јавну набавку, у просторијама Млекарске школе
са домом ученика "Др Обрен Пејић" у Пироту,ул.Николе Пашића 173, последњег дана рока за
подношење понуда, односно 18.09. 2018. године у
12 часова и 30 минута ,канцеларија секретара
школе.

12.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: У
поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
Представник Понуђача пре почетка поступка отварања понуда мора предати Комисији за јавну набавку
писано овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, оверено печатом и потписом овлашћеног
лица, као и личну карту на увид.
13.Рок за доношење одлуке: 10 дана од дана отварања понуда.
14.Лице за контакт:
Такић Марија , тел. 010/311-258
Е - mail адреса: pimleksko@mts.rs

