Средња пољопривредно–ветеринарска школа
”СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ”
17500 Врање, ул.Браће Рибникар б.б.
Тел.директор: 064-8236101
Тел/факс: 017-404-366
Ж.р. 840-1188660-62
PIB 100406149
e-mail: poljvetskolavranje@mts.rs
www.poljvetskolavr.edu.rs

Бр.211 од 18.03.2022. год.
На основу члана 27.ст.1т.1.Закона о јавним набавкама („СЛ.гл.РС“, бр.91/2019), Средња пољопривредноветеринарска школа “ Стеван Синђелић“, упућује:
П О З И В
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБРА – ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
1.Наручилац
Наручилац : СПВ-Школа Стеван Синђелић“ Врање ул .Браће Рибникар бб.
Одговорно лице наручиоца је директор школе.
Одговорно лице је одредио комисију за реализацију предметне набавке: Олгица Велковски Николић, Јелена
Стојановић, Србољуб Митић.
2. Предмет јавне набавке
Предмет набавке је набавка средстава за ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ по спецификацији.
Средства за реализацију ове јавне набавке обезбеђена су у плану јавних набавки наручиоца за 2022.год.
3. Припремање и подношење понуда
Понуђачи припремају и подносе своје писмене понуде у складу са овим позивом.
Уколико се понуде не припреме и поднесу у складу са овим позивом, биће одбијене као неприхватљиве.
4. Начин, место и рок подношења понуда.
Понуђачи подносе понуде лично или поштом у затвореној коверти на адресу: Средња
пољопривредно-ветеринарска школа „ Стеван Синђелић“ у Врању ,ул. Браће Рибникар бб. са назнаком „понуда
за текуће одржавање “ и са пуним називом и адресом понуђача на полеђини.
Понуде доставити најкасније до 23.03.2022. године, до 10:00 часова.
Све понуде приспеле по истеку рока из претходног става, сматраће се не благовременим и неће бити разматране.
5. Начин попуњавања обрасца понуде
Понуђач попуњава образац понуде тако што: попуњава податке о понуђачу и остале тражене податке.
6. Цена
Цена је изражена у динарима, без ПДВ-а по јединици мере и са ПДВ-ом за наведена добра по спецификацији.
7. Варијантне понуде
Понуђачи не могу давати понуде са варијантама.
Свако понуђено добро мора имати једну понуђену цену.
Понуђачи морају попунити све ставке из спецификације.
Понуда понуђача који не попуне све ставке из спецификације понуде биће одбијена као
неодговарајућа.
8. Критеријум за оцењивање понуда
Критеријум за оцењивање понуда биће: најнижа цена, ако цена два или више понуђача буде идентична
вредноваће се критеријуми рок и начин плаћања, рок важења понуде и начин испоруке.
9 . Опција понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана о дана подношења.
10. Отварање понуда
Отварање понуда ће се обавити без присуства понуђача, одмах по истеку рока за подношење понуда у 10:30
часова.
11. О отварњу понуде сачиниће се службена белешка са препоруком директору за закључење уговора са
најповољнијим понуђачем.
Учесници поступка – понуђачи могу извршити увид у службену белешку у просторијама школе.
НАРУЧИЛАЦ

Образац бр.1
ПОНУДА
___________________( заводни број понуђача)
Р.бр.

ОПИС

ЈЕД.МЕРЕ

1.

Сијалице 100W

Ком

2.

Прекидач (узидни)

Ком

3.

Браве за дрвена врата

Ком

4.

Шухо штеконтакт
(монофазни)
Кваке/рукохват за врата
комплет

Ком

5.

Произвођач

Јединична цена без
ПДВ-а

Јединична цена са
ПДВ-ом

комплет

6.

Шрафови за клупе и
столице

ком

7.

Лепак за дрво
(дрвофикс)

8.

Фасунг грло висеће
(керамичко)

ком

9.

Топљиви осигурачи

ком

10.

Водокотлић комплет

ком

11.

Славине за лавабо

ком

12.

Стартери - 18W

ком

13.

Стартери - 36W 54-765

ком

14.

Неонке ф 18W 54-765

ком

Туба(кутија)

УКУПНО

ПОНУЂАЧИ КОЈИ НИСУ ОБВЕЗНИЦИ ПДВ, УПИСУЈУ ИСТУ ВРЕДНОСТ У ПОЉУ У КОЈЕМ СЕ УПИСУЈЕ УКУПНА ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-а И У ПОЉУ ЗА УКУПНУ ЦЕНУ СА ПДВ.

Критеријуми за избор: НАЈНИЖА ЦЕНА
•
•

УКУПНА ЦЕБА БЕЗ ПДВ-а_________________ динара
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом_________________ динара

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:________календарских дана од пријема фактуре.
РОК И НАЧИН ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:______дана од дана отварања понуде.

Рок важења не може бити краћи од 30 дана.

ДАТУМ___________

МП

ПОТПИС ПОНУЂАЧА______________

Образац бр.2

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Потпун назив фирме :
Седиште :
Овлашћено лице за потписивање уговора :
Име, презиме бр. Личне карте
Особа за контакт :
Телефон :
Факс :
Текући рачун :
Назив банке :
Матични број :
ПДВ број :
ПИБ број :
E-mail :

Датум

МП

Потпис овлашћеног лица понуђача
________________________________

Образац 3:

ИЗЈАВУ О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА
Понуђач_________________________________________________(навести назив понуђача)
Испуњава све услове из чл.118., 122., 123., 126. Закона, за предметну јавну набавку, за квалитативни избор
привредног субјекта и потврђује да не постоје основи за искучење и испуњава захтеване критеријуме за
избор привредног субјекта.

Место:___________
Датум:___________

Понуђач
М. П.

______________________

