Наручила: ОШ „ Синиша Јанић“
Адреса: Михајла Михајловића 1
Место: 16210 Власотинце
Е-маil адреса: sjanic@mts.rs
ПИБ: 101608008
Матични број: 07104839
Дел.бр.405/3
22.12.2017. год.
На основу чл.32.чл.57 став 1.чл.61 и 62.Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник
РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке одлука
бр.393/1 од 26.12.2016.године директор школе објављује јавни позив за прикупљање
понуда за јавну набавку мале вредности бр.1/18- набавка услуга ДРУМСКОГ
ПУТНИЧКОГ ПРЕВОЗА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ОРН: 60130000 Основне школе
„Синиша Јанић“ Власотинце, ради закључења уговора о превозу.
Лице за контакт Ивана Димић, секретар школе
Телефон: 016/875-147; телефон/факс: 016/875-147;
Е-маil адреса: sjanic@mts.rs
Наручилац: ОШ „ Синиша Јанић“ , Власотинце
Објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА
1. За прикупљање понуда за јавну набавку мале вредности –ЈНМВ бр.1/18.услуге
превоза ученика и запослених ОШ „ Синиша Јанић“ , Власотинце за 2018.годину.
Предмет јавне набавке је набавка услуге превоза ученика и запослених
ОШ „ Синиша Јанић“ , Власотинце за 2018.годину.
Предмет јавне набавке услуге превоза подељен је по партијама, и то:
I Линијски превоз:
ПАРТИЈА 1
Ладовица -Кукавица- Орашје-Власотинце и обратно. Оријентациони број путника који
путују 78.
ПАРТИЈА 2
Бољаре- Манастириште-Власотинце и обратно. Оријентациони број путника
путују 80.

који

ПАРТИЈА 3
Лесковац- Гложане- Батуловце-Конопница- Власотинце. Оријентациони број путника
који путују 21 ( ученика 13 и 8 радника)

II Ванлинијски превоз:
ПАРТИЈА 4
Јастребац-Власотинце и обратно. Оријентациони број путника
ученика и 3 радника) .

који путују 14 ( 11

ПАРТИЈА 5
Градиште- Дадинце-Власотинце и обратно. Оријентациони број путника који путују
3 ученика.
1. Право учешћа имају домаћа и страна правна и физичка лица које подносе доказе из
члана 75. Закона о јавним набавкама (С.Г.Р.С.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) као и
додатних услова из члана 76. Понуђач је у обавези да достави и друга документа и
обрасце садржане у Конкурсној документацији као и да испуни услове за
превознике прописане позитивним законским прописима.
2. Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
3. Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у конкурсну документацију сваког
радног дана од 9,00 до 12,00 часова, почев од дана објављивања јавног позива на
„ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ“. Конкурсна документација може се преузети и
лично у ОШ „ Синиша Јанић“ Власотинце, ул.Михајла Михајловића бр.1, 16210
Власотинце , у канцеларији секретара школе.
4. Рок за подношење понуда је најмање 8 дана од дана објављивања јавног позива на
„ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ“. Благовременом ће се сматрати све понуде које
стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана рока 04.01.2018.године,

до 11,00 часова. Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на
адресу наручиоца, са назнаком „Понуда за превоз ученика и запослених у
поступку ЈНМВ бр.1/2018 – не отварати“, сваког радног дана у периоду од 800
часова до 1100 часова на адресу: ОШ „ Синиша Јанић“ Власотинце ул.Михајла
Михајловића бр.1, 16210 Власотинце. На полеђини коверте уписује се назив и
адреса понуђача.
5. Понуда мора бити сачињена на српском језику, јасна, недвосмислена, читко
откуцана или попуњена штампаним словима у складу са конкурсном
документацијом, оверена печатом и потписом овлашћење особе. Понуда са
варијантама није дозвољена.

Јавно отварање понуда обавиће по истеку рока за подношење понуда,
тј. 04.01.2018. године у 1130 часова у просторијама Основне школе
„Синиша Јанић“ у Власотинцу.
Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица. Особе које
присуствују отварању понуда, морају да доставе комисији овлашћење оверено
печатом и потписом овлашћеног лица.
6. Одлука о додели уговора најповољнијем понуђачу биће донета најкасније у року од
5 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим
подносиоцима понуда у року од 3 дана од дана њеног доношења.
Комисија

