
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
 „ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА “ 
Број: 758/1/2020. 
Датум: 29.06.2020.године 
Карађорђева 122 
В а љ е в о 
Тел: 014/226-085 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

          1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 

1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 

Назив наручиоца: „ Прва основна школа “, Ваљево 14000, Оснивач - Град Ваљево, 
Пиб: 101494059, 
Матични број:  07096992, 
Шифра делатности:  85.20, 
Број рачуна: 840-67660-72, 
Регистарски број: 6117000117,

Адреса наручиоца: 14 000 Ваљево, Карађорђева 122,
Интернет страница наручиоца: http://prvaosnovna.edu.rs
Е-mail адреса наручиоца: prvaosnovnavaljevo@gmail.com
Врста наручиоца: установа, индиректни буџетски корисник 
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге,
 
Опис предмета набавке: 

Набавка услуга аутобуског превоза ученика – путника  за 
школску 2020/2021.годину,, Прве основне школе “ Ваљево. 

Број набавке: 1/2020.

Ознака предмета набавке:  
 
60100000- Услуге друмског превоза, 

 
1.2. ВРСТА ПОСТУПКА 

 
 Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности  у 
складу са Законом о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/2015, 68/2015), 
Подзаконским актима и Одлуком о покретању поступка бр. 757/1/2020 од 29.06.2020. 
године.  
 

1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 Предмет јавне набавке је услуга аутобуског превоза ученика – путника „Прве 
основне школе“ Ваљево,  за школску 2020/2021.годину. 

Број набавке: 1/2020 
 Назив и ознака из општег речника набавке: 60100000- Услуге друмског превоза. 
 Предметна јавна  набавка није обликована по партијама. 
 

1.4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
Уколико се појаве понуђачи са истом ценом, биће изабран понуђач чија је понуда 

прва приспела. 
 

1.5. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 



Сва заинтересована лица кокнкурсну документацију могу лично преузети на адреси 
наручиоца:„Прва основна школа“, 14000 Ваљево, Улица Карађорђева број 122,  у 
секретаријату школе, сваким радним даном у времену од  9.00 – 12.00 часова све до истека 
рока за достављање понуда, уз овлашћење за преузимање конкурсне документације. 

 
Конкурсна документација се може преузети и на Порталу јавних набавки. 
Преузимање је бесплатно. 

 
 

1.6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
Понуда се подноси у складу са конкурсном документацијом и техничком 

спецификациом наручиоца који је саставни део конкурсне документације.  
Понуђач подноси понуду лично или непосредно путем поште у затвореној коверти. 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 

Рок за подношење понуда је  17.07.2020.године, до  10.00 часова. 
Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом и узеће се у 

разматрање.Понуђачи подносе писане понуде које морају бити припремљене и поднете 
у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном документацијом. 

Понуђач је дужан да испуњава све обавезне и додатне услове из конкурсне 
документације одређене у складу са чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што 
доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом. 

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће 
враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено. 

Понуђач може пре истека рока за подношење понуда да допуни, измени или 
опозове своју понуду писаним обавештењем са назнаком: „Допуна понуде“, „Измена 
понуде“ или „Опозив понуде“за јавну набавку УСЛУГЕ, редни број: ЈНМВ – 1/2020  

Понуђач је дужан да јасно назначи која документа накнадно доставља, односно 
који део понуде мења.По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може да 
допуњује, мења или опозове своју понуду. 

Понуђач је дужан да  приликом подношења понуде достави тражене прилоге као и 
да  попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији,  јер ће 
се једино понуда која буде достављена са траженим прилозима и попуњеним, 
потписаним и овереним обрасцима узети у разматрање.  
 Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је у писаном 
облику доставе у запечаћеној коверти/кутији на адресу  наручиоца „Прва основна 
школа “, 14000 Ваљево, са назнаком „Понуда за јавну набавку услуге,  број: 1/2020.- 
НЕ ОТВАРАТИ “, најкасније до дана 17.07.2020.године,  до 10.00 часова. 

Коверат/кутија на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача, 
односно -  на предњу страну коверте понуђач лепи попуњен Помоћни образац ( ПО1) 
који уписује податке о свом тачном називу, адреси, броју телефона, емаил адреси и 
имену и презимену овлашћеног лица за контакт. 

Понуђач је у обавези да понуду, обрасце и доказе захтеване конкурсном 
документацијом достави у затвореној коверти или кутији, затворено и упаковано на 
начин да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати поједини 
листови, односно прилози као и да се приликом отварања понуде са сигурношћу може 
утврдити да се понуда први пут отвара. Напомена: документе финансијског 
обезбеђења (менице и менична овлашћења) упаковати неоштећене са осталом 
траженом документацијом. 

Наручилац ће приликом пријема понуда на коверти/кутији обележити „ Време, 
евиденциони број и датум пријема понуде “,  према редоследу приспећа.  

 
 
 
 
 



Понуде које буду стигле до наведеног рока сматраће се „ Благовременом понудом 
“ и узеће се у разматрање. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању 
поступка отварања ће бити враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста 
поднета неблаговремено. 

 
Напомена:Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је 

послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна 
је једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац 
примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда 
бити благовремена), 
 
 РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈЕ 17.07.2020.ГОДИНЕ ДО 10.00 
ЧАСОВА. 

 
 
1.7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 
Јавно отварање понуда биће одржано 17.07.2020. године, у 11.00 часова, на адреси:  

„ Прва основна школа“, Карађорђева број 122, 14000 Ваљево. 
Благовремено приспеле понуде комисија ће отварати по редоследу приспећа. 
О поступку отварања понуда комисија наручиоца води записник који потписују 

председник и чланови комисије и присутни представници понуђача. 
Понуђачу који је поднео понуду, а није присуствовао поступку отварања понуда, 

копија записника се доставља у року од 3 ( три ) дана од дана отварања понуда. 
 
1.8. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ 
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће 

присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да комисији наручиоца предају писано 
пуномоћје, којим ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 
 

1.9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  
 
Рок за доношење Одлуке о додели уговора, а на основу  Извештаја о стручној 

оцени понуда, је 8 ( осам ) дана од дана отварања понуда. Наручилац ће објавити 
Одлуку о додели уговора на Порталу јавних набавки у року од 3  ( три ) дана од дана 
њеног доношења; 

 
1.10. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 

  
Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити на e-mail: 

prvaosnovnavaljevo@gmail.com  _ особа за контакт је Радмила Недељковић, дипл. правник, 
телефон  014/225-066. 

 
1.11.ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 

Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење 
понуде и конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да испуњава услове 
дефинисане чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама ( „ Сл.гласник РС “ број: 
124/12. ,14/15. и 68/15.)  и  на  начин дефинисан конкурсном документацијом. 

Понуђачи су у обавези, да приликом подношења понуде, Модел уговора попуне, 
потпишу и овере, јер ће по датом Моделу уговора са изабраним понуђачем бити 
закључен коначан уговор. 

 
                                                                                    Директор школе 
                                                                                  _______________________ 
                                                                                   Милева мојић                 


