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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), Наручилац Средња школа у Кладову, упућује позив понуђачима да поднесу писмене 

понуде, у складу са условима утврђеним овим позивом и Kонкурсном документацијом. 

1.  ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
Наручилац: Средња школа у Кладову 

Адреса: Младост бр. 1, 19320 Кладово  

              Интернет страница: www.srednjaskolakladovo.edu.rs 

Врста наручиоца: установа – средња школа 

                Матични број: ...................... 17918087 

                ПИБ: ...................................... 111022421 

2.  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности  

Број јавне набавке: ЈНМВ бр. 3/2019 

    Процењена вредност јавне набавке: 2.850.000,00 динара ( без ПДВ-а ). 

Предмет јавне набавке: услуге – извођење Матурске екскурзије ученика 

Средње школе у Кладову у шк. 2019/2020. години, Екскурзија: Кладово – Беч – Праг – 

Кладово. 
Назив и ознака из општег речника набавке: 63516000 – Услуге организације путовања 
Јавна набавка није формирана по партијама. 
Предмет јавне набавке је ближе одређен у Конкурсној документацији. 

3.  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, уколико су испуњени сви услови 

наведени у конкурсној документацији. 

4.  ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

              Конкурсна документација се може преузети на интернет страници Наручиоца           

              www.srednjaskolakladovo.edu.rs и на Порталу јавних набавки, интернет адреса  

              www.portal.ujn.gov.rs 

5.  НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК 
Понуда се доставља у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти са назнаком: 

„Понуда за услуге – Извођење матурске екскурзије ученика Средње школе у Кладову у шк. 

2019/2020. години, ЈНМВ бр. 3/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте означити 

назив понуђача, адресу, заводни број, име и телефон особе за контакт. Понуду послати 

поштом или лично предати у секретеријату Средње школе у Кладову, ул. Младости бр. 1. 

    У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о    

    групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Рок за подношење понуде је 22.10.2019. године до 14 сати, без обзира на начин доставе. 

    Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, обележити време пријема и  

    евидентирати број и датум понуде, према редоследу приспећа.  

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача, која није поднета Наручиоцу до назначеног 

рока. 

По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке Наручиоца, вратиће све 
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неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете 

неблаговремено. 

6. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 22.10.2019. 

године са почетком у 14,15 сати, у просторијама Средње школе у Кладову, ул. Младости 

бр. 1. 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

7.  УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У 
 ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници 

понуђача. 

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у 

отварању понуда. 

8.  РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
Одлука о додели уговора биће донета у року од седам дана од дана отварања понуда, тј. 

до 29.10.2019. г.  

    Одлука о додели уговора ће се донети ако је наручилац прибавио најмање једну прихватљиву   

    понуду.  

У случајевима из чл. 109. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка. 

    Одлуку о додели уговора са упутством о правном средству, Наручилац објављује на Порталу              

    јавних набавки у року од 3 ( три ) дана од дана доношења. 

    Наручилац ће доставити Уговор о јавној набавци, ради закључења, понуђачу коме је додељен  

    уговор најкасније у року од 8 ( осам ) дана од дана протека рока за подношење Захтева за    

    заштиту права. 

    Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, у складу са    

    чланом 148. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 ). 

    Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој    

    комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

                Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00    

                динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06). 

          Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона о јавним    

          набавкама. 

9.  ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 

Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити на е-mail: 

srednjaskolakladovo@gmail.com и ceca@kladovonet.com. 
Особа за контакт: Светлана Поповић, дипл. правник. 

 

 

Директор школе, 

Зоран Николић 
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