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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

У ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ  

ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  – ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ 

МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА У 

ОБЈЕКТУ, ТЕ АДАПТАЦИЈУ ОБЈЕКТА ЗА ОМОГУЋАВАЊЕ ПРИСТУПА ОБЈЕКТУ 

ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ОШ « ИВО ЛОЛА РИБАР»  , ГЛАВНА 270 РУМА 

ЈНМВ – број 4/2018 

Наручилац: 
ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР” 

ГЛАВНА 270, Рума 

ПИБ: 100783264 

МАТ.БРОЈ: 08026343   

Интернет страница: www.osilrruma.edu.rs 

e-mail: : ilrskola@mts.rs 

Врста наручиоца: 

Просвета 

Врста поступка јавне набавке: 

Јавна набавка мале вредности –  резервисана набавка за установе , организације,удружења или 

привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са 

инвалидитетом, ако та лице чине најмање 30% запослених. 

Врста предмета јавне набавке : 

Набавка услуга. 

Предмет јавне набавке: Набавка услуга  израде пројектне документације  – Пројекат 

реконструкције Машинских инсталација грејања и Хидротехничких инсталација у објекту, те 

адаптацију објекта за омогућавање приступа објекту особама са инвалидитетом у ОШ « Иво 

Лола Рибар»  , Главна 270 Рума -  ОРН шифра: 71240000, Архитектонске, инжењерске и услуге 

планирања  .  

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној  набавци мале вредности 
Критеријум за доделу уговора: 

Најнижа понуђена цена 

      Уколико две или више понуда имaју исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 

Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети на  

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца : www. osilrruma.edu.rs 

 

 

 

http://www.osilrruma.edu.rs/
mailto:ilrskola@mts.rs


Начин подношења понуде и рок: 

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној коверти на адресу наручиоца: 

ОШ’’Иво Лола Рибар’’, ул. Главна 270, 22400 Рума, са обавезном назнаком на лицу коверте:"Не 

отварати-понуда за ЈНМВ број 4/2018 – за набавку услуге  израде пројектне документације  – Пројекат 

реконструкције Машинских инсталација грејања и Хидротехничких инсталација у објекту, те адаптацију 

објекта за омогућавање приступа објекту особама са инвалидитетом у ОШ « Иво Лола Рибар»  , Главна 

270 Рума, поштом или непосредно у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести 

назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт. 

Рок за достављање понуда 16. 11.2018. године до 12,00 часова. 
 

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 

16. 11. 2018.године до 12,00 часова. 

Понуде које буду примљене након датума и сата  одређеног за подношење понуда 

сматраће се неблаговременом. 

По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке мале вредности наручиоца, вратиће 

све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете 

неблаговремено. 

Понуде са варијантама нису дозвољене. 

 

Место, време и начин отварања понуда: 

Јавно отварање понуда обавиће се 16. 11. 2018. године у 13,00 часова, у просторијама ОШ’'Иво Лола 

Рибар''Рума,Главна 270, канцеларија секретара. 

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 

Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да 

својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну 

набавку. 

Рок за доношење одлуке о додели уговора: 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда. 

Лице за контакт: Биљана Милошевић: ilrskola@mts.rs, радним данима (понедељак-петак) у времену од  

7-15 часова 

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења:   

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца-: ОШ’’Иво Лола Рибар’’Рума, Главна 270 ,или 

путем е-маил-а: ilrskola@mts.rs ,са назнаком -  „Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну 

набавку мале вредности-за набавку услуге  израде пројектне документације  – Пројекат 

реконструкције Машинских инсталација грејања и Хидротехничких инсталација у објекту, те 

адаптацију објекта за омогућавање приступа објекту особама са инвалидитетом у ОШ « Иво Лола 

Рибар»  , Главна 270 Рума, ЈНМВ 4/2018'' , тражити од наручиоца додатне информације или појашњење 

у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење 

додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено. 

 

 

Комисија за ЈНМВ бр. 4/2018 
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