ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ“
УЖИЦЕ, Николе Пашића 17
Дел. број: 670
Датум: 09.11.2017. год.
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ“
УЖИЦЕ
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Наручилац:
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ“, 31 000 УЖИЦЕ, Николе Пашића 17
ПИБ: 101545687
Матични број: 07156634
Интернет страница наручиоца: www.tsradojeljubicicue.edu.rs
Е - mail адреса: tgsf@mts.rs
Врста наручиоца:
Установа -образовање
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета јавне набавке: добра
Предмет јавне набавке: добра - камион
Назив и ознака из општег речника набавке:
шифра- 34130000 – моторна возила за превоз робе
Број партија: набавка није обликована по партијама
Критеријуми за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“
Начин преузимања конкурсне документације: са портала Управе за јавне набавке и са
интернет странице школе www.tsradojeljubicicue.edu.rs
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде са припадајућом
документацијом се достављају у затвореној и запечаћеној коверти на адресу
наручиоца: Техничка школа „Радоје Љубичић“ 31000 Ужице, Николе Пашића 17, са
обавезном назнaком на лицу коверте ,,Понуда за јавну набавку добра - камиона,
ЈНМВ бр. 5/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” поштом или лично у секретаријату наручиоца. На
полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, телефон понуђача и име особе за
контакт.
Рок односно датум и сат за подношење понуда: ________. године до 10,00 часова.
Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда
сматраће се неблаговременом а наручилац ће исту вратити понуђачу неотворену, са
назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуде са варијантама нису дозвољене.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се ______.
године у 10,05 часова у Техничкој школи „Радоје Љубичић“,Николе Пашића 17, 31000

Ужице, у канцеларији секретара школе.Поступак отварања понуда спроводи Комисија
именована Решењем директора.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који
су дужни да Комисији предају потписана и оверена пуномоћја.
Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора ће бити донета најкасније у року
од 10 дана од дана јавног отварања понуда.
Лице (служба) за контакт: Олга Филиповић Грбић, факс 031/513 -171, е-маил:
tgsf@mts.rs
Остале информације:
Додатне информације/појашњења у вези са припремањем понуде понуђачи могу
добити на начин и у роковима одређеним у поглављу V тачка 14. конкурсне
документације.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
Секретар школе
Олга Филиповић Грбић

