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1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

 На основу члана 39. став 1. 55. и 60. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС „  бр.124/12, 
14/2015 и 68/2015) , а у складу са Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности –   ЈН 01/17 - 
услуга, бр. 170/1  од 21.04.2017.године 

Техничка школа 

Михајла Михајловића  бб Власотинце 

Упућује : 

ПОЗИВ 

 за подношење  понуда 

Назив  наручиоца : Техничка школа 

Број јавне набавке : 01/17 

Врста поступка јавне набавке : Јавна набавка мале вредности 

Врста предмета : Услуга 

Предмет јавне набавке  :  Услуга извођења матурске екскурзије у школској 2017/2018. години, у септембру – 
од   12-16.09.2017.године, шк. 2017/2018, у трајању  од пет дана (четири ноћења).  

Планирани број ученика је  56- 63 ученика. 

Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге oрганизације путовања ''63516000“. 

Критеријум за оцену понуда : Економски најповољнија понуда. 

Критеријум је ближе разрађен у конкурсној документацији. 

Начин преузимања конкурсне документације :  

http://www.tsvlasotince/


- лично/непосредно у просторијама наручиоца у управи Техничке школе у Власотинцу, ул.Михајла 

Михајловића бб, сваким радним даном у времену од 13,00 – 15,00 часова све до истека рока за 

достављање понуда. Уколико се потенцијални понуђач одлучи за наведени начин преузимања 

конкурсне документације, неопходно је да на име трошкова штампања изврши уплату у износу 500,00 

динара на рачун наручиоца 840-1314660-71 .   

- са сајта Портала за јавне набавка и сајта школе:   e-m www.tsvlasotince.edu.rs 

Понуђачи који преузму конкурсну документацију на један од наведених начина и који донесу одлуку о 
активном учешћу у јавној набавци су у обавези да попуне, потпишу и овере ''Потврду о преузимању 
конкурсне документације'' и исту непосредно, путем поште или скенирану доставе на адресу наручиоца или 
на Е-mail адресу: : tsvlasotince@gmail.com 
Напомена: Само понуђачи који доставе ''Потврду о преузимању конкурсне документације'' искључиво у 
писаном облику (поштом, електронском поштом, факсом), могу тражити додатне информације или 
објашњења у вези са конкурсном документацијом најкасније 3 (три) радна дана пре истека рока за 
подношење понуда.  

Понуде се сачињавају према конкурсној документацији наручиоца искључиво на преузетим обрасцима. 

Рок за подношење понуде : Крајњи рок за подношење понуда је  26.05 .2017. године. Благовременим се 
сматрају понуде које стигну на адресу Техничка школа  Власотинце дана  26.05.2017. године до 10,00 часова.  

Начин подношења понуде : Понуде  се достављају у запечаћеној  коверти на коју се лепи пропратни образац 
2.6 који је саставни део конкурсне документације, путем поште са повратницом или непосредно  на адресу 
Техничка школа, ул. Михајла Михајловића бб, Власотинце. 

Наручилац не одговара за било какву последицу уколико понуђач не наведе, назив, адресу и предмет јавне 
набавке на коверти. Понуде које нису затворене, које су непотпуне или су стигле после наведеног рока, неће 
бити разматране. 

Место, време , начин отварања и услови за присуство понуђача: јавно отварање понуда обавиће се одмах по 
истеку рока за подношење понуда, односно последњег дана рока,  26.05.2017. године, са почетком у 12,00 

 часова, у просторијама Техничке школе ул. Михајла Михајловића б.б., Власотинце (управа).            

Поступак отварања понуда је јаван. Јавност подразумева присуство највише два представника понуђача који су 
поднели понуду, а који пре почетка поступка морају предати посебно писмено овлашћење за присуство 
поступку отварања понуда,  оверено печатом и потписом овлашћеног лица. 

Право учешћа у овом поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају услове за 
учешће у  поступку, у складу са чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност обавезних  услова из члана 
75. ЗЈН осим услова из члана 75. став 1. тачка 1 и 5 овог закона, понуђачи доказује достављањем изјаве којом 
понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове прописане 
Законом.  

Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у року од 8 дана од дана отварања понуда. 

Контакт особа је  Светлана Горуновић, дипл. правник, секретар школе, телефон: 016/875-125, факс 016/875-
125, електронска адреса : tsvlasotince@gmail.com .    
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За додатна обавештења и информације у вези са конкурсном документацијом и поступком јавне набавке, 
заинтересовани могу искључиво писаним путем упутити захтев, на адресу наручиоца : Техничка школа“ Михјла 
Михајловића бб, 16210 Власотинце, са назнаком „ Питања у вези са поступком јавне набавке ''екскурзија 
ученика'' , ЈН  01/17-услуга или на електронску адресу : tsvlasotince@gmail.com.. Захтеви за додатна 
објашњења се  могу упутити најдуже три дана пре истицања рока за предају понуда. 

            

                                                                        


	ПОЗИВ

