Електротехничка школа “Михајло Пупин ”
21000 Нови Сад, Футошка 17
тел: (021) 527-887, (021) 421-566
факс: (021) 527-887, (021) 6616-735
e-mail: javnenabavke.etspupin@gmail.com
жиро рачун: 840-1594660-91
ПИБ:101708719

Деловодни број и датум:
2501-УП од 30.10.2019.године

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈН ОП 02/2019 број 2465 - УП
од 28.10.2019. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку јавне набавке
За јавну набавку - услуга: САНАЦИЈА ДЕЛА КРИЛА УЗ ШКОЛСКУ УЛИЦУ –
УЛАЗНИ ХОЛ, КАНТИНА И САНИТАРНИ ЧВОР
1. Назив и ознака из општег речника:
45111100 – Радови на рушењу
45432100 – Радови на постављању подова и подних облога
45432210 – Постављање зидних облога
45421160 – Браварски радови
45421100 – Уградња врата и прозора и сродних елемената
45442100 – Бојадерски радови
45332000 – Водоинсталатрски радови и радови на инсталацијама одвода
45311000 – Радови на постављању електричних инсталација и електромонтажни
радови
2. Јавна набавка није обликована по партијама.
3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне
и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе
одређени конкурсном документацијом.
4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће
у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне
документације.
5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са
подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку
понуду.
6. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
7. Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са Портала јавних
набавки и са интернет странице наручиоца www.etspupin.edu.rs.

8. Понуде се могу поднети: непосредно у пословним просторијама наручиоца на
адресу ЕТШ „Михајло Пупин“, Футошка 17, у канцеларију секретара школе или путем
поште на адресу ЕТШ „Михајло Пупин“, Футошка 17, 21000 Нови Сад
9. Понуде се подносе у затвореној коверти.
10.
Рок за подношење понуде је 29.11.2019. године, до 10,00 часова, без обзира на
начин доставе.
11.
Отварање понуда ће се обавити дана 29.11.2019. године у 10.30 часова, у
просторијама Наручиоца у Новом Саду, Футошка 17.
12.
Представник Понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да
Комисији достави овлашћење (пуномоћ) да присуствује отварању понуда у име
понуђача.
13.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана од дана отварања
понуда.
14.

Лице за контакт: Јасмина Родић Чоловић,
e mail: javnenabavke.etspupin@gmail.com

