Машинска школа у Нишу
Република Србија
МАШИНСКА ШКОЛА
Број: 525
Н И Ш

МАШИНСКА ШКОЛА У НИШУ
Шумадијска 1-а, 18000 Ниш
www.masinskanis.com

ПОЗИВ
јавне набавке мале вредности – услуга извођење екскурзије за
ученике 3. и 4. разреда
за школску 2015./2016 годину.
ЈН брoj 1.2.1/2015

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1.2.1/2015

Ниш, октобар 2015. године
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:
Матични број наручиоца:
ПИБ наручиоца:
Врста наручиоца:
Интернет страница наручиоца:
Е-mail адреса наручиоца:
Особа за контакт:

Машинска школа
18000 Ниш, улица Шумадијска број 1- а
07214596
100662856
Установа (просвета-средње образовање)
www.masinskanis.com
masinskaskolanis@gmail.com
Биљана Живковић
018/4263100; 069/1102467
biljanazivkovic@rocketmail.com

2. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку
јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се
уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке број 1.2.1/2015 је пружање услуге
извођења екскурзије ученика 3. и 4. Разреда
4. Напомена да ли је у питању резервисана јавна набавка: Није.
5. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може
преузети на један од следећих начина:
• На Порталу Управе за јавне набавке
• На Интернет страници Наручиоца (www.masinskanis)
• Непосредно преузимањем на адреси Наручиоца: улица Шумадијска број 1а, канцеларија секретара Школе, радним даном у периоду од 0800 до 1400
сати.
6. Начин и рок за подношење понуда: Понуде, са пратећом документацијом,
достављају се у затвореној коверти овереној печатом на адресу Наручиоца:
Машинска школа у Нишу, улица Шумадијска број 1-а, 18000 Ниш, са обавезном
назнаком на лицу коверте: „Понуда за јавну набавку услуге број 1.2.1/2015 –
ЕКСКУРЗИЈА - НЕ ОТВАРАТИ“, препоручено поштом или лично преко писарнице
Наручиоца. На полеђини коверте навести назив, адресу, број телефона и име и
презиме контакт особе понуђача.
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:
Рок за достављање понуда је четвртак 5. новембар 2015. године до 1200 сати, без
обзира на начин достављања.
Последице пропуштања рока одређеног за подношења понуда:
Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда
сматраће се неблаговременим, а Школа ће их по окончању поступка отварања понуда
вратити неотворене понуђачима, уз назнаку да се ради о неблаговременим
понудама.
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7. Обавештење о месту, дану и сату јавног отварања понуда, као и времену и
начину подношења овлашћења:
Место јавног отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се у библиотеци Школе. Машинска школа у Нишу,
улица Шумадијска број 1-а.
Дан и сат јавног отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се у четвртак, 5. новембар 2015. године, са
почетком у 12 сати.
Време и начин подношења овлашћења:
Јавном отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, а у
поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда Комисији за јавне набавке
предају овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.
Овлашћење представника понуђача је саставни део конкурсне документације.
8. Обавештење о року у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора:
Одлука о избору најповољније понуде, са образложењем, биће донета у законском
року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуде.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке:
Назив и ознака из општег речника
набавке:
Партије

Предмет јавне набавке брoj 1.2.1/2015 je
пружање услуге извођења екскурзије
ученика 3. и 4. разреда
Назив: екскурзија
Ознака из општег речника набавке:
63516000 – услуге организације путовања
Предмет јавне набавке није обликован по
партијама

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
__________________
Весна Ристић
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