На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 57. став 1. и члана 60 став 1. тачка 2) а у вези са
чланом 39. став 5. Закона о јавним набавкама /''Сл.гласник РС'' број 124/12, 14/2015, 68/2015/ и
Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 278 /2019 од 30. 04. 2019.
године (ред.бр. ЈНМВ 01/2019)

НАРУЧИЛАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА ''ИВО ЛОЛА РИБАР''
22400 Рума, ул. Главна бр. 270
ОБЈАВЉУЈЕ
ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 01/2019
1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТАРНИЦА НАРУЧИОЦА: Основна школа ''Иво Лола Рибар'',
22400 Рума, ул. Главна бр. 270. www.osilrruma.edu.rs
2. ВРСТА НАРУЧИОЦА : установа образовања
3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавке мале вредности обликован у две
партије
4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СУ добра: храна , пиће , дуван и сродни производи за потребе
ученика основне школе ''Иво Лола Рибар'' у Руми и у издвојеним одељењима школе у
Краљевцима и Добринцима /тзв. ђачка ужина/ на период од годину дана од дана закључења
уговора, и извршаваће се и у наредној години према финансијском плану, са пратећим услугама
превоза ради доставе , паковања и сл./, обликован по партијама и то:
-партија 1 - хлебни производи и свежа пецива
-партија 2 - сродни производи.
Ознака и назив из Општег речника набавке: 15000000 – Храна, пиће, дуван и сродни производи,
обликовано по партијама:
-партија 1- ознака из општег речника набавке 15810000 /хлебни производи, и свежа пецива
-партија 2 - ознака из општег речника набавке 15860000 /сродни производи.
5. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НИСУ РАДОВИ.
6. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА И ТО 2 ПАРТИЈЕ.
7. Ова набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за
радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
8.Критеријум за доделу уговора је : најнижа понуђена цена. У случају да у предметној јавној
набавци постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом као најнижом ценом , елемент
на основу којег ће наручилац извршити доделу уговора биће редослед пријема понуда , односно
предложиће се закључивање уговора са понуђачем чија је понуда раније стигла или предата
наручиоцу.
9. Начин преузимања Конкурсне документације , односно интернет адреса где је Конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација за предметну набавку може се преузети са Портала јавних
набавки http://portal.ujn.gov.rs/ и на интернет адреси наручиоца www.osilrruma.edu.rs.
линк ЈАВНЕ НАБАВКЕ, или на писмени захтев достављен наручиоцу на адресу
ilrskola@mts.rs.

10. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају у складу са позивом за
подношење понуда , објављеним на Порталу јавних набавки и у складу са конкурсном
документацијом. Понуда мора бити сачињена у папирном облику са свим елементима и
обрасцима из конкурсне документације.
Није дозвољено достављање понуде електронским путем. Понуђач подноси понуду непосредно или
путем поште у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача,
телефон и име особе за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача или је у питању заједничка
понуда , на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача, односно заједничкој понуди и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: Основна школа
'' Иво Лола Рибар'' ул. Главна бр. 270, 22400 Рума, са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара – храна,
пиће, дуван и сродни производи, број ЈНМВ 01 / 2019, партија __________ (означити 1 и 2, ако се
подноси за обе партије , или само ознаку партије за коју подноси понуду, 1 или 2 ) -НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуда се подноси на обрасцу понуде , који је саставни део конкурсне документације, јасна и
недвосмислена, откуцана или написана неизбрисивим мастилом, и оверена печатом и потписом
овлашћеног понуђача.Понуђач је у обавези да у понуди наведе све тражене податке на Обрасцу
понуде,на начин предвиђен конкурсном документацијом , да исту потпише и овери.
Рок за подношење понуда је _10.05. 2019. године до 10 часова.
Понуда са сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана
10.05. 2019. до 10 часова, непосредно или путем поште
Неблаговремен понуде неће бити разматаране и неотворене ће се вратити понуђачу.
11. Место, време и начин отварања понуда: отварање понуда обавиће се у просторијама
наручиоца у Руми, ул. Главна бр. 270 дана, 10. 05. 2019. године у 11 часова. Отварање
понуда је јавно.
12. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: уз прилагање писменог овлашћења за лице које ће присуствовати отварању
понуда, а које се предаје Комисији пре отварања понуда. Уколико представник понуђача
нема писмено овлашћење за учешће у поступку, исти ће имати статус опште јавности.
13. Рок за доношење одлуке: рок за доношење Одлуке о додели уговора је 5 дана од дана
отварања понуда.
Наручилац задржава право да : додели уговор једном понуђачу зависно од повољности
понуде; обустави поступак јавне набавке.
14. Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове из члана 75. Закона о јавним
набавкама («Службени гласник» РС бр. 124/2012, 14/2015,68/2015), односно додатне
услове дефинисане у предметној конкурсној документацији, и који су за то доставили
доказе у складу са конкурсном документацијом.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа и то: извод из регистра Агенције за привредне регистре који
је доступан на интернет страни www.apr.gov.rs
15. Лице за контакт:
Биљана Милошевић , e-mail: ilrskola@mts.rs.

