
 

 

                                  ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ 

                                     БАЧКА ПАЛАНКА ДОСИТЕЈЕВА 3 

 

                             ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

                   у поступку јавне набавке мале вредности – услуга 

 

Основна школа „Вук Караџић“ Бачка Паланка као наручилац спроводи поступак 

јавне набавке мале вредности- набавка услуга– екскурзија  за ученике 6,7,8 

разреда ОШ „Вук Караџић“ на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке  

броj 245/18   од 20.08.2018.   године, редни број набавке 3/2018, у складу са чл. 39. 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15,  68/15 ). 

       

 

      Одлука о додели уговора о јавној набаци донеће се применом критеријума 

најнижа понуђена цена, а уколико два или више понуђача имају идентичну 

понуђену најнижу цену, а испуњавају услове предвиђене конкурсном 

документацијом, додела уговора ће се вршити по критеријуму жребања. 

      Не прихватају се понуде са варијантама. 

      Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику. 

 

      Назив и ознака из општег речника: шифра 92000000  – услуге у области 

рекреације, културе и спорта  

 

      Понуда мора да садржи све елементе најведене у садржају понуде који је 

саставни део конкурсне документације. Неиспуњавање једног или више елемената 

из садржаја понуде, понуду чини неисправном. 

 

     Понуда се може преузети :  

1. На Порталу јавних набавки; 

2. на интернет адреси Наручиоца: www.vukaros.rs 

 

Понуде се подносе у затвореној коверти, овереној печатом  са назнаком: „Не 

отварати – понуда за јавну набавку мале вредности чији је предмет – набавка 

услуга – извођење екскурзије за   ученике  6, 7 8 разреда  ОШ „Вук Караџић“,  на 

адресу: Доситејева 3 , 21400  Бачка Паланка. На полеђини коверте понуђач даје 

своју пуну адресу, деловодни број, име и телефон особе за контакт. 

 

Рок за подношење понуда је до  03.09.2018.  до  13.00  часова. 

 

Отварање понуда је јавно и обавиће се дана 03.09.2018.  у 13.00 часова, у 

просторијама ОШ „Вук Караџић“ Доситејева 3 у присуству овлашћених 

представника понуђача. Овлашћење за учешће у поступку отварања понуда мора 

бити оригинал дато од понуђача, за деловодним бројем под којим је издато, 

датумом издавања, печaтом и потписом одговорног лица понуђача, а предаје се 

Комисији за јавну набавке непосредно пре почетка поступка отварања понуда. 

 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 ( десет) дана од дана отварања 
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Одлуку о додели уговора Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници. 

 

                                                                                       Комисија за јавну набавку 


