
 

ОСНОВНА ШКОЛА „9.ОКТОБАР ''    

П Р О К У П Љ Е 

 

На  основу  члана  55. Став1. Тачка  2. Закона  о  јавним  набавкама ( '' Службени  гласник 

РС '' бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015ЗЈН) 

ОСНОВНА ШКОЛА „9.ОКТОБАР ''    

О Б Ј А В Љ У Ј Е 

ПОЗИВ  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА 

У    ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, 

ЗА  ЈАВНУ  НАБАВКУ  УСЛУГА- ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У 

ПРИРОДИ  ЗА  ШК. 2019/2020, 

ЗА  ПОТРЕБЕ  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „9.ОКТОБАР ''    

( јавна  набавка  бр.3/2019) 

 

Основна школа '' 9.ктобар „у Прокупљу   ( у даљем тексту : Наручилац ) упућује позив 

понуђачима да поднесу понуде у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга 

– Организовање екскурзија и наставе у природи за  2019/2020. године . 

Ознака  из  општег  речника  набавке : 63516000- Услуге организације путоваља 

Као  критеријум  за  оцењивање  и  избор  најповољније  понуде  утврђује  се – НАЈНИЖА 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 
 

 

 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама 

Право  учешћа  у  поступку  имају  сви  понуђачи  који  испуњавају  обавезне  услове  за  

учешће  у  поступку  јавне  набавке  у  складу  са  чланом  75  и  76. Закона  о  ЈН. 

Испуњеност  утврђених  услова  понуђача  доказује  на начин  одређен  у  Упутству  за  

доказивање  испуњености  услова  



Преузимање  конкурсне  документације сви  заинтересовани  понуђачи  могу  извршити  

на  Порталу  управе  за  јавне  набавке као и на интернет адреси:www.os9oktobar.rs 

Понуђач  доставља  понуду у  запечаћеној  коверти  , тако  да  при отварању  може  са  

сигурношћу  иутврдити  да  се  први  пут  отвара. Ако  коверта  није  запечаћена  и  

означена  на  тражени  начин, Наручилац  не  преузима  никакву  одговорност  уколико  

понуда  залута  или  се  отвори  пре  времена 

Понуда  се  може  доставити  поштом  на  адресу: 

Основна школа „9.ОКТОБАР '' 

ул.Змај Јовина бр. 1 

 18400  ПРОКУПЉЕ  

Са  назнаком  на  предњој страни  коверте: 

''ПОНУДА ЗА –Назив Јавне  набавке  за  коју  се  понуда  подноси-НЕ  ОТВАРАТИ '' 

На  полеђини  коверте  обавезно  мора  бити  наведен  назив  понуђача , седиште  и  

број  телефона  као  и  контакт  особа. 

Понуђачи  су  у  обавези  да  своју  понуду  доставе  у  року  од  8  дана  од  дана  

објављивања  позива на  Порталу  управе  за  јавне  набавке, а  најкасније  до  17  часова  

последњег  дана  истека рока  за  подношење  понуда – тј. дана  17.01.2020.године. 

Отварање понуда  обавиће  се  у  17:00  часова  и  минута  17.01.2020. године  у  

просторијама   основне школе  '' 9.октобар „ у Прокупљу  ул.Змај Јовина бр.1. 

Уколико  рок  истиче  у  дан  који  је нерадни( субота или недеља ) или  на  дан  државног  

празника, као  последњи  дан  сматраће  се  први  следећи  радни  дан. 

Представници  понуђача  који  ће  присуствовати  јавном  отварању  понуда  , обавезни  су  

да пре  јавног  отварања  понуда  предају  своја  писана  пуномоћја  Комисији  за  јавну  

набавку. 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.У поступку 

отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача.Представници понуђача подносе писмена пуномоћја Комисији непосредно пре 

почетка отварањапонуда и личну картуна увид.Представници понуђача који нису предали 

пуномоћја, не могу активно учествовати у поступкуотварањапонуда. 

Под активним учествовањем се подразумева: 

- изношење евентуалних примедби на поступак отварања који се уносе у 

записник о отварањупонуда.  

- потписивање и преузимање записника о отварањупонуда. 

 



Рок  за  доношење  одлуке  о  додели  уговора  је  10  дана  од  дана  отварања  понуда. 

Сви  остали  детаљи  везани за  поступак  јавне  набавке  дефинисани  су  конкурсном  

документацијом. 

Све  информације  везане  за  поступак  јавне  набавке  могу  се  добити 

На телефон: 062/8824224 

 

                                                                                            За Наручиоца   

 

                                                                               Љиљана Вековић, директор школе 
 


