ОШ'' ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ''
ЈОСИФА МАРИНКОВИЋА 79
НОВИ БЕЧЕЈ
ДАТУМ: 03.10.2014.
На основу члана 39.и 56 став 1. Тачка 2. И члана 57. Став 1. Закона о јавним набавкама (Сл.
гласник РС. Број 124/2012) ОШ '' Јосиф Маринковић'' Нови Бечеј путем огласа објављује
П О З И В
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:Основна школа''Јосиф Маринковић'' Нови
Бечеј ; http://osjosifmarinkovic.wordpress.com/
2. Врста наручиоца: установа- основна школа
3. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности
4. Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке –ЈНМВ 1/2014 су добра – храна за
доручак – ђачка ужина за ученике ОШ'' Јосиф Маринковић'' Нови Бечеј
5. Начин преузимања конкурсне документације: конкурсна документација се може
преузети преко интернет странице наручиоца ; http://osjosifmarinkovic.wordpress.com/
6.

или непосредно у ОШ ''Јосиф Маринковић'' Нови Бечеј , Јосифа Маринковића 79. У
канцеларији секретара школе сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова ;

7. Критеријум : најмање десет пекарских производа и квалитет по оцени родитеља.
8. Начин и рок за подношења понуда: понуда се доставља поштом или непосредно код
наручиоца у канцеларији код секретара сваког радног дана. Рок за подношење понуда је
8 (осам ) дана од дана објављивања, тј.до 11.10.2014. до 10,00 часова.
Понуда ће се сматрати благовременом уколико до назначеног рока буду запримљене у
пријемној канцеларији наручиоца без обзира на начин доставе.
9. Место време и начин отварања понуда : Понуде ће се јавно отварати 13.10.2014. у 13,00
часова у канцеларији директора школе.
10. Понуђачи односно њихови овлашћени представници могу учествовати у поступку
отварања понуда уколико имају оригинално овлашћење од надлежног лица понуђача
или оверену од надлежног државног органа или суда.
11. Рок за доношење одлуке: одлука о додели уговора биће донета у року од пет дана од
дана отварања понуда.
12. Контакт: 023/771-041 сваког радног дана

Комисија за јавне набавке

