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На основу одредаба члана 53. Закона о јавним набавкама(''Службени гласник РС'',
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), директор наручиоца ОШ „ Вук Караџић „ Црвенка,
Јадранка Раичевић доноси

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРАНАМИРНИЦЕ ЗА ЂАЧКУ УЖИНУ
РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3 / 2016

1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке број 3 / 2016 су добра – намирнице за ђачку ужину.
Назив и ознака из општег речника набавки: 15000000 - храна, пиће, дуван и сродни
производи.
Број партија:
Предмет јавне набавке је обликован у 7 ( седам ) партија.
2. Укупна процењена вредност јавне набавке:
Укупна вредност набавке из тачке I ове Одлуке процењује се на 2.181.818,00 динара.
3. Оквирни датуми у којима ће бити спроведене појединачне фазе поступка јавне
набавке:
- припрема конкурсне документације – најкасније 5 дана од дана покретања
поступка јавне набавке;
објављивање позива за подношење понуде и конкурсне документације најкасније 10 дана од дана покретања поступка јавне набавке;
- подношење и отварање понуда – најкасније 10 дана од дана објављивања позива
на Порталу јавних набавки;

- доношење одлуке о додели уговора – најкасније 10 дана од дана отварања понуда;
- закључење уговора – у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева
за заштиту права;
- објављивање обавештења о закључењу уговора – у року од 5 дана од дана
закључења уговора;
4. Подаци о апропријациј у финансијском плану:
Средства за јавну набавку су предвиђена у финансијском плану основне школе „ Вук
Караџић „ Црвенка, конто 472717 и 472717-1. Јавна набавка је предвиђена у плану набавки
наручиоца за 2016. годину
1) Предмет јавне набавке: јавна набавка добра – намирнице за ђачку ужину.
2) Редни број јавне набавке: 3 / 2016
5. Поступак јавне набавке ће спровести Комисија за јавну набавку која се образује
посебним решењем наручиоца.

Доставити :
1. члановима Комисије
2. архиви
ДИРЕКТОР
_________________________
Јадранка Раичевић

