
ОШ „9.октобар“ 

Прокупље 

Змај Јовина бр. 1 
Деловодни броj: 532 

Датум: 07.09.2018.god. 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Назив наручиоца: ОСНОВНА ШКОЛА 9.ОКТОБАР ПРОКУПЉЕ Змај Јовина бр.1 

18400 Прокупље , e-mail : os9oktobar@open.telekom.rs ,internet stranica : 

www.os9oktobar.rs 

 

1.1. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Јавна набавка мале вредности 1/2018 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јaвној набавци. 

 

1.2.  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   

Предмет Јавне набавке је аутобуски превоз ученика на релацији Бабин Поток –

Прокупље и Горња Стражава-Прокупље до  седишта школе у Прокупљу у улици 

Змај Јовиној бр.1 и назад у наведена места. 

Трајање превоза је до краја школске  2018/2019 године, а све према календару 

образовно-васпитног рада за основне школе.  

Врста предмета : Услуге друмског  превоза 

Шифра из општег речника јавне набавке: 60100000-услуге друмског превоза 

 

1.3. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Критеријум за оцењивање понуде је најниже “понуђена цена“. 

 

1.3.1  У случају да постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом 

повољнијом ће    се сматрати понуда са предвиђеним дужим роком плаћања. 

 

1.4. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Конкурсна документација, може се преузети лично у канцеларији секретара школe, 

на адреси ОШ „9.октобар“, Змај Јовина бр.1, 18400 Прокупље у времену од 08-12 

часова, или путем e-mailа:os9oktobar@open.telekom.rs на захтев понуђача, као и са 

портала Управе за јавне набавке и интернет адресе наручиоца www.os9oktobar.rs. 

 

1.5. ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Понуда се доставља у писаном облику искључиво преко поште или лично, у 

затвореној коверти, са назнаком ''Понуда за јавну набавку бр. 1/2018 – Аутобуски 

превоз ученика - НЕ ОТВАРАЈ“,   на адресу школе: Основна школа 9.октобар  Змај 

Јовина бр.1, 18400 Прокупље . На полеђини коверте се наводи назив, број телефона и 

адреса понуђача, име и презиме особе за контакт. 

Рок за подношење понуда је  до 19.09.2018.год. до 10:00 час. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена у писарницу наручиоца до 

19.09.2018. до 10,00 часова, на адресу: Основна школа '' 9.октобар“, Змај Јовина бр.1, 

18000 Прокупље. 

Понуђач може пре истека рока за подношење понуда да допуни, измени или опозове 

своју понуду писаним обавештењем, са назнаком: „Допуна понуде“, „Измена 



понуде“ или „Опозив понуде“ за јавну набавку превоз ученика, рб. 1/2018. Понуђач 

је дужан да јасно назначи која документа накнадно доставља, односно који део 

понуде мења. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да допуњује 

мења или опозове своју понуду. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Све понуде које су поднете супротно забрани предвиђеној чланом 87. став 4. Закона 

о јавним набавкама биће одбијене. 

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. 

Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити 

враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.  

 

1.6. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 19.09.2018. године у 10:30 часова у 

просторијама школе ( канцеларија секретара ). 

1.7. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ 

УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВРАЊА ПОНУДА 

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је 

дужан да пре почетка отварања понуда комисији поднесе овлашћење за учешће у 

поступку отварања понуда.Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити 

заведено код понуђача, оверено печатом и потписано  од стране овлашћеног  лица 

понуђача. 

Законски заступник се легитимише личном картом и документима из АПР. 

Благовремено приспеле понуде комисија ће отварати по редоследу приспећа. 

О поступку отварања понуда комисија наручиоца води записник који потписују 

председник и чланови комисије и присутни представници понуђача. 

Понуђачу који је поднео понуду, а није присуствовао поступку отварања понуда, 

копија записника се доставља у року од три дана од дана отварања понуда. 

 

 

1.8. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 10 дана од дана јавног 

отварања понуда. 

Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки у року 

од  три дана од дана доношења одлуке. 

 

1.9. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 

 

За све потребне информације и појашњења у вези са преузимањем конкурсне 

документације и припремањем понуде,  заинтересовани се могу обратити Светлани 

Станковић-секретару школе и Милошу Ђокићу-службенику за јавне набавке на тел: 

027/331-043 или 062/8824224  у периоду од 09,00-14,00 часова или на е-маил: 

os9oktobar@open.telekom.rs 

 

 

 Koмисија за јавну набавку 


