
 

 

Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

  ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

         ИВАЊИЦА 

         Број:  766 

 Дана:28.06.2021. године. 

 

 

Наручиоц: Техничка школа Адреса: Миће Матовића бр.2.32250 Ивањица 

ПИБ: 100931022 

НСТЈ: РС214 

Тел.број,број телефакса 032-661-000,661-000,662-703 

Електронска пошта:  tskoliva@eunet.rs , p.savicevic@gmail.com 

Интернет страница: www.tehnickaivanjica.edu.rs 

   

 

На основу одељка В. Закона о јавним набавкама ("Сл.Гласник РС.бр. 91/2019)  и 

Одлуке о покретању поступка jaвне набавке бр.764 од 25.06.2021.године директор 

школе објављује за прикупљање понуда за јавну набавку бр.1/2021 радови на 

реконструкцији  ОРН:45454000-4 Техничке школе Ивањица ради закључења уговора о 

набавци радова на реконструкцији: 

  

  

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА 

отворени поступак 

 

1.За прикупљање понуда за јавну набавку бр.1/2021 радова за реконструкцију за 

потребе Техничке школе Ивањица за 2021 годину.  

 

Предмет јавне набавке набавка радова на реконструкцији и адаптацији школског 

игралишта и школског дворишта у Техничкој школи зу Ивањици. 

ЦПВ ознака предмета јавне набавке је 45454000-4. 

НСТЈ ознака предмета јавне набавке је РС214. 

Вредност јавне набавке је 9.005.146,оо дин пез ПДВ-а. 

Количина набавке у погледу врсте радова,и цене радова је ближе утврђена 

техничком документацијом. 

 

 Право учешћа имају домаћа и страна правна и физичка лица која  су 

регистрована за ообављање поменуте врсте радова. 

  

Датум слања позива је 29.06.2021 године.    

Критеријум за доделу уговора је најповољнија понуда. 

Понуђачи треба да испуњавају Критеријуме за квалитативни избор предвиђене 

чланом 114-117. Закона. 

Минимални рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања. 

Адреса на коју се шаљу понуде је:Техничка школа Ивањица,Миће Матовића 

број.2,32250 Ивањица секретару школе, са назнаком ,,Понуда за јавну набавку 

добра набавке лож уља], ЈН бр....1./2021- НЕ ОТВАРАТИ” сваког радног дана у 

периоду од 8,00
 
часова до 13,30

 
часова 

Минимални рок рок важења понуда је 10 дана од дана објаве на порталу. 

Датум и место отварања понуда је 08.07.2021 године у 10,оо часова у просторијама 

Техничке школе у Ивањици Миће Матовића број 2, 32250 Ивањица. 

Лица која ће прируствовати отварању и стручној оцени понуда су чланови 

Комисије изабрани посебном Одлуком директора школе. 
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Јавно отварање понуда обавиће се одмах, по истеку рока за подношење понуда, тј. у 

10,15 часова последњег дана наведеног рока у просторијама Техничке школе школе 

Ивањица. 

Језик на ком треба да су сачињене понуде је српски језик и оне треба да буду 

јасне,недвосмислене, читко одкуцане и попуњене штампаним словима. 

Уговор о јавној набавци није обухваћен ГПВ.ом. 

У поступку захтева за заштиту права обратити се Техничкој школи Ивањица, Миће 

Матовића број 2, 32250 Ивањица, на тел. 032-661-000, и на мејл адресу:   

p.savicevic@gmail.com  

Након објављивања одлуке о додели уговора, наручилац је дужан да у року од два 

дана од дана пријема писаног захтева, привредном субјекту који је поднео понуду 

односно пријаву у поступку јавне набавке, омогући увид у документацију и копирање 

документације из поступка о трошку подносиоца захтева, односно преузимање 

документације на одговарајући начин, с тим да је наручилац обавезан да заштити 

поверљиве податке, у складу са одредбама овог закона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


