РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ“
БРОЈ: 418
ДАТУМ:10.02.2015. ГОДИНЕ
АЛЕКСИНАЦ
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (*Службени гласник РС*, бр. 124/2012)
Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић“ у Алексинцу објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Наручилац: Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић“, Алексинцу
Адреса: ул. др Тихомира Ђорђевића бб, 18220 Алексинац
Интернет страница наручиоца: http://www.tehskolaal.edu.rs/
Врста наручиоца: корисник буџетских средставана-установа
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: набавка горива
Опис предмета набавке: набавка горива за обуку вожње ученика и потребе школе
Порцењена вредност јавне набавке: 858.333,00 рсд
Назив из општег речника набавки: горива
Ознака из општег речника нaбавки: 09100000
Критеријум за доделу угоора: наjнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације: преузимање конкурсне документације сви
заинтересовани помуђачи могу извршити на Порталу јавних набавки, као и у Техничкој школи
„Прота Стеван Димитријевић“ у Алексинцу, канцеларија бр. 3, сваког радног дана од 10:00 до 15:00
часова.
Начин подношења понуде и рок: понуђачи подносе понуду поштом на адресу: Техничка школа
„Прота Стеван Димитријевић“, улица др Тихомира Ђорђевића бб, 18220 Алексинац, или предају
лично на исту адресу у секретаријату школе, канцеларија бр. 3.
Понуђачи су у обавези да своје понуде, доставе до 19.02.2015. године до 12:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана 19.02.2015.
године у 13:00 часова, у просторијама Техничке школе „Прота Стеван Димитријевић“, ул. др
Тихомира Ђорђевића бб, у канцеларији бр. 3.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају Комисији за
спровођење поступка јавне набавке Наручиоца поднетни овлашћење (пуномоћје) за учешће у
поступку отварања понуда.
Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног
отварања понуда.
Лице за контакт: Весна Цветковић, секретар школе, бр. телефона:
018/800-068, e-mail: tehskolaal@open.telekom.rs

Директор,
Драган Петковић

