I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Назив наручиоца: СРЕДЊА ШКОЛА
Адреса: Братиславе Петровић 69, 37220 Брус
Интернет страница: www.srednjaskolabrus.edu.rs
E-mail: srskolabrus@mts.rs
ПИБ: 102898072
Матични број: 17501321
Шифра делатности: средње образовање 8531
2. Категорија наручиоца: Просвета.
3. Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним
набавкама («Службени гласник РС» број 91/2019) и подзаконским актима којима се
уређују јавне набавке.
4. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке редни број 1/2022 у Плану јавних набавки су добра – огревни пелет
за потребе школе.
Назив и ознака из Општег речника набавки ( ОРН) 09111400 горива на бази дрвета
5. Циљ поступка:
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.
6. Није у питању резервисана јавна набавка
7. Контакт: Весна Јеличић, телефон: 037/3825-167
8. Подаци о начину, месту и роковима за подношење понуда:
Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној
коверти на адресу наручиоца – Средња школа Брус, улица Братиславе Петровић број 69,
37220 Брус, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати – понуда за набавку
пелета за потребе Средње школе Брус“ поштом, или лично на адресу наручиоца. На
полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и
име особе за контакт и е-mail адресу.
Рок за подношење понуда је 14.03.2022. године до 10.00 часова.

9 Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину
подношења пуномоћја:
Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Средњеј школе у Брусу, улица
Братиславе Петровић број 69, 37220 Брус. Понуде ће се отварати 14.03.2022. године у
12.00 часова.
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача
морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку
пре отварања понуда.

10.Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:
Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року до 10 (десет) дана од дана
јавног отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних набавки и на интернет адреси
Средње школе www. srednjaskolabrus.edu.rs, у року од 3 (три) дана од дана њеног
доношења.
11. Очекивана вредност јавне набавке
Очекивана вредност јавне набавке је 1.600.000,00 динара без ПДВ-а

