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Република Србија 

Прва техничка школа                                             

Радоја Домановића број: 13 

34 000, Крагујевац 

Дел. број: 02 - 278                                                     

Датум: 11.02.2020. године 

  

 

На основу члaна 55. став 1. тачка 2, члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Прва техничка школа из Крагујевца  

(у даљем тексту: наручилац) упућује 

 

 

П О З И В  

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

у поступку јавне набавке мале вредности, ЈНМВ бр. 1.2.4/2020 

 извођење студијског путовања ученика 2. разреда за школску 2019/2020. годину 

 

 

 

Назив наручиоца: Прва техничка школа 

Адреса: Радоја Домановића број: 8 

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 

Број јавне набавке: 1.2.4/2020. 

Врста предмет јавне набавке: услуге 
Предмет јавне набавке: Услуга – извођење студијског путовања ученика II разреда. 

 

 Назив и ознака из општег речника набавке:  

 

55000000 – услуге хотела, ресторана и трговине на мало 

55100000 -  хотелске услуге  

55110000 – услуге хотелског смештаја  

60000000 – услуге превоза  

60100000 – услуге друмског превоза 

63516000 – услуге организације путовања 

 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

 

   

1. Овај позив наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки (www.portal.ujn.gov.rs). и сајту 

школе: www.prvatehnicka.edu.rs 

  

2. Конкурсна документација може се преузети са Портала Управе за јавне набавке –

www.portal.ujn.gov.rs све до истека рока за достављање понуда.  

 

3. Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава услове из члана 75. и 76. 

став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), односно ако: 

- је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
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- он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 

- има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом; 

- је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

-   поседује лиценцу министарства надлежног за послове туризма и испуњава друге услове 

прописане законом којим се уређује делатност туризма, 

 

4. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом 

отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем 

поште на адресу наручиоца: Прва техничка школа, 34000 Крагујевац, ул. Радоја Домановића 

бр. 8, са назнаком: „Понуда за ЈНМВ бр. 1.2.4/2020 – извођење студијског путовања у 

2019/2020. години, ученика другог разреда Прве техничке школе. 
Коверта на предњој страни мора имати заводни број понуде, а на полеђини коверте (пошиљке) 

обавезно навести назив и адресу понуђача, особу за контакт и број телефона за контакт.  

Понуда се сматра благовременом ако је наручилац исту примио до 19.02.2020. године  до 

12.00 часова.  

 

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након истека 

рока за подношење понуда.  

 

Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку наручиоца ће, по окончању поступка 

отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено. 

 

5. Отварање понуда ће се обавити јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно, 

19.02.2020. године ( среда ) у 12,15 часова, у просторијама наручиоца, канцеларија 

директора. Отварање понуда је јавно. 

  

 У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници 

понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано 

и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда. 

 

6. Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 5 (пет)  дана од дана отварања понуда. 

Додатне информације се могу добити на телефон 034/332-461, лице за контакт: Марко Словић, 

секретар школе. 

 

 

 


