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ОСНОВНА ШКОЛА „АРАЊ ЈАНОШ" 

ТРЕШЊЕВАЦ, Маршала Тита 62 

ДАТУМ: 15. 09. 2015. 

Broj: 295/2015-1 

 

На основу члана 39. став 5. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник  РС“, број 

124/2012, 14/2015 i 68/2015), и Одлуке о покретању поступка набавке добара - енергената под редним 

бројем 2/2015 дел. бр. 294/2015-1 од 14. 09. 2015.године, 

 

ПОЗИВ 

за подношење понуда у поступку набавке  

добара - енергената  број 2/2015  

 

 

Предмет набавке бр. 2/2015 је набавка добара -  енергената која је обликована у партијама: 

 

 Партија број 1. угаљ 

                        ОРН 09111100 

  

 Партија број 2. дрво за огрев 

                        ОРН 03413000 

 

Oбавештење: Понуђачи су дужни да понуду припреме у складу са конкурсном документацијом    

и  позивом за подношење понуда. 

 

Право учешћа: Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове  

за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Законом о јавним набавкама, а 

понуђач је обавезан да достави доказе о испуњености услова у складу са чланом 77. истог 

закона. 

 

Критеријум за оцењивање понуде је: Најнижа понуђена цена 

 

Увид и преузимање конкурсне документације: 

Увид у конкурсну документацију и крајњи рок за преузимање конкурсне документације је до 

истека рока за подношење понуда, односно до 28. септембра 2015. године (четвртак) до 11.00 

часова. Заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети лично у О.Ш. 

“АРАЊ ЈАНОШ“ , Велики Пут 141, 24207 Ором, радним даном од 900 до 1200 часова или путем 

поште, електронске поште: agneskevesdi@hotmail.com 

 

После наведеног рока конкурсна документација се не може преузети. 

 

Подношење понуда: 

Понуда треба да садржи све елементе који су предвиђени у обрасцу понуде која се налази у 

конкурсној документацији.  

       Понуде се могу достављати лично или путем поште, на адресу: О.Ш. “Арањ Јанош“, Велики Пут 

141, 24207 Ором, сваког радног дана од : 9 00 до 12 00 часова и морају се налазити у затвореној 
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коверти - омоту са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара - енергената бр. 2/2015 

Партија бр._________- НЕ ОТВАРАТИ”.    
       Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и особу за контакт. 

 Крајњи рок за достављање понуде је: до  28. септембра. 2015. године (понедељак) до 11.00 

часова. 

 

 

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене 

понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз 

повратницу са назнаком да је иста неблаговремена. 

 

Отварање понуда: 

 

   Понуде се отварају одмах по истеку рока за подношење понуда  28. септембра 2015. године са 

почетком у 12,00 часова у Општинској управи Кањижа, Трг главни 1, Одељење за опште послове, 

канцеларија број 9. 

 

     Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

 

     У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.  

 

     Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана отварања понуда. 

   

 

Особa за контакт je: Кевешди Агнеш,  мејл адреса је : agneskevesdi@hotmail.com 

 
 

 


