На основу чл. 53 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12) и
подзаконских аката ("Сл. гласник РС" број 29/13) и Одлукe Директора ОШ ,,Јанко
Веселиновић“ , Умчарска 2, Београд - Вождовац , дел.бр : 1/1 од 03.01. 2014. године о
покретању поступка јавне набавке мале вредности, набавка услуга - припрема и
дистрибуција школског оброка – ручка за ученике у продуженом боравку, на период од
годину дана, у ОШ „ Јанко Веселиновић“.
.
ОШ „Јанко Веселиновић“
упућује:
ПОЗИВ БР. 01 / 14
за достављање понуда
Предмет позива јавне набавке мале вредности је набавка услуга - припрема и дистрибуција

школског оброка – ручка за ученике у продуженом боравку, на период од годину дана, у
ОШ „ Јанко Веселиновић“.
Врста, количине и опис предмета јавне набавке назначени су у поглављу број 2.
„ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ
ИСПОРУКЕ ДОБАРА.
Назив и ознака из општег речника набавки:
Услуге школски оброци – 15894210
Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица, која испуњавају обавезне услове
из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" број 124/12), о чему понуђач
доставља доказе уз понуду под називом "Општа документација" као условни део понуде.
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом, са ценама
израженим у динарима.
Понуђач је дужан да образац понуде уредно попуни, потпише и овери печатом.
Понуда са варијантама није дозвољена.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Увид у конкурсну документацију може се извршити сваког радног дана од 10:00 до 15:00 часова
на адреси, ОШ Јанко Веселиновић , Београд, ул.Умчарска бр 2.

Критеријум за избор најповољније понуде је: „економски најповољнија понуда“.
,,Понуда за јавну набавку услуге – Припрема и дистрибуција школског оброка – ручка за
ученике у продуженом боравку, на период од годину дана, ЈН бр.01/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”,
најкасније до 13.01. 2014. године, до 10:00 часова.
На коверти обавезно назначити назив и адресу пошиљаоца ради идентификације приликом
отварања понуда. Понуде које су некомплетне и неблаговремене неће бити разматране.
Отварање понуда ће се обавити дана 13.01.2014.године, у сали ОШ ,,Јанко Веселиновић“ са
почетком у 11:00 часова. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници
понуђача,који ће своја овлашћења предати комисији пре отварања понуда.
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.
Телефон за контакт: тел/фах 011/ 2983913 e-mail- os.janko@sezampro.rs
Контакт особа Јасна Лазић, e-mail osjanko@sezampro.rs
Kонкурсна документација и овај позив могу се преузети На порталу управе за јавне набавке и веб
страници ОШ ,,Јанко Веселиновић“ Београд

www.jankoveselinovic.edu.rs .

Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има интерес да закључи уговор о
предметној јавној набавци.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није друкчије одређено.
Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за
заштиту права у поступцима јавних набавки.
Приликом подношења захева за заштиту права понуђач је дужан да уплати прописану таксу
у износу од 40.000,00 дин, на Текући рачун број: 840-742221843-57, модел 97, (са ознаком
јавне набавке). Позив на број уписати број јавне набавке. Републичка администратиавна
такса

