
Република Србија 

Политехничка  школа  

Дел. број 248 

Датум 14.03.2017. године 

П о ж а р е в а ц 

Политехничка школа Пожаревац 

Јована Шербановића 5, 12000 Пожаревац 

тел: 012 – 513 – 595  ;  факс: 012 – 514 - 277 

email: politehnickas@ptt.rs 

www.politehnicka.edu.rs 

жиро-рачун  840-1273660-75 
 

       

На основу члана 55.ст.1.тачка 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник 

РС” број 124/12) и Правилника о поступку јавне набавке мале вредности молимо 

Вас да нам доставите писмену 

 

     ПОНУДУ 

    У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

                                     ЗА МАТУРАНТСКУ ЕКСКУРЗИЈУ  

 

  Политехничка школа у Пожаревцу доставља Вам: 

1. Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности бр.02/2018; 

2. Образац понуде са упутством за сачињавање понуде 

3. Конкурсна документација 

4. Модел Уговора   

5. План и програм екскурзије 

 

          ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ЈЕ: МАТУРАНТСКА ЕКСКУРЗИЈА  

                                     ЗА  УЧЕНИКЕ IV РАЗРЕДА  

   

            60000000 – услуге превоза 

55110000 – услуге хотелског смештаја 

 

Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове 

из члана 75. ст.1. Закона о јавним набавкама. 

Понуде се достављају лично или поштом  у затвореној коверти са назнаком: 

ПОНУДА ЗА МАТУРСКУ ЕКСКУРЗИЈУ УЧЕНИКА  IV РАЗРЕДА 

ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У ПОЖАРЕВЦУ СА  НАЗНАКОМ “НЕ 

ОТВАРАТИ”, на адресу: ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА, 12000 ПОЖАРЕВАЦ, 

улица Јована Шербановића број 5.  

 

Рок за подношење понуда је 22.03.2018. до 12.00. сати на наведену 

адресу.Отварање понуда обавиће се  22.03.2018. године у 13 сати у 

просторијама школе. Сви заинтересовани понуђачи, могу присуствовати 

поступку отварања понуда 22.03.2018. год. у 13 сати. 

На коверти је потребно навести име особе за контакт и број телефона. 

Неблаговремене, незапечаћене и некомплетне,  као и понуде које нису у складу 

са захтевом за понуду неће бити разматране. 
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Комисија ће након сагледавања понуда у року од 8 (осам) дана обавестити све 

понуђаче о резултатима понуде, са образложењем о избору најповољнијег 

понуђача. 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума  „Економски 

најповољнија понуда“.   

                                                 

1. Цена путовања:  70 пондера 

 

Максимални износ овог критеријума износи 70 пондера. 

Максимални износ добија понуђач који понуди најнижу цену. 

Остали понуђачи се рангирају по формули: 

 

најнижа понуђена цена x 70 

          понуђена цена 

                                                     

2. Број гратис путовања за ученике:   30 пондера 
 

Максимални износ овог критеријума износи 30 пондера. 

Максимални износ добија понуђач који понуди највећи број гратис путовања за 

ученике. Остали понуђачи се рангирају по формули: 

 

                               највећи понуђени број гратиса   х  30 

         понуђени број гратиса   

 

Број гратиса се исказује у односу на број плативих ученика ( форма исказивања 

гратиса је 1/9, или 1/10, или  1/15 или 1/20 плативих ученика).                      

 

За оцену понуда као меродавно узеће се појединачна цена са порезом на 

додату вредност за ученика. У цену јавне набавке улазе све накнаде трошкова 

које терете реализацију набавке, као што су накнаде трошкова превоза, улазнице, 

осигурање ученика, боравишна такса, накнада за лекара, исхрана, смештај, 

одобрени гратиси  и сл. у складу са предметом набавке. 

Цене  које понуди понуђач  биће фиксне током извршења уговора и неће 

подлегати променама. 

 

У случају једнаких понуда, најбољи понуђач ће бити извучен жребом. 

 

Рок плаћања: одложено плаћање 45 дана 

 

Све додатне информације у вези понуде можете добити у школи од особе за 

контакт: Зоран Јоњић, секретар школе. 

Телефон школе:012 – 513 – 595 

тел/факс 012 – 514 – 277   

 

Молимо Вас да се придржавате временског термина за достављање понуда.  

 

 

       Д И Р Е К Т О Р 

     

     ___________________________ 

               дипл.маш.инж. Дарко Радовановић 

 


