
 

Млекарска школа са домом  

ученика "Др Обрен Пејић"  

Николе Пашића 173 ,Пирот 

Дел. број  0 5- 685/ 1 

Датум  24.06.2019.год. 

  тел. 010/311-258,313-718 

  

На основу члана 32, 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", број: 

124/2012,14/2015,68/2015),  Млекарска школа са домом ученика "Др Обрен Пејић" у Пироту,ул.Николе 

Пашића 173, (у даљем тексту: Наручилац) објављује: 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у   поступку јавне набавке  бр.1.3.4./2019, 

набавкa радова: Реконструкција крова школе са домом ученика 

 
1. Општи подаци о наручиоцу: 

Назив наручиоцa: Млекарска школа са домом ученика "Др Обрен Пејић"  

Адреса наручиоца: Николе Пашића 173, 18 300 Пирот 

Интернет адреса Наручиоца: www.mlekarskaskolapirot.edu.rs 

 

2. Врста наручиоца: просвета, ученички и студентски стандард  

 

3. Врста поступка јавне набавке:  Отворени поступак 

 

4. Предмет јавне набавке: 

Врста предмета јавне набавке: радови  

Опис предмета набавке:  Реконструкција крова школе са домом  ученика 

Назив и ознака из општег речника набавке: 45260000-радови на крову и други посебни 

грађевинско занатски  радови 

Место извршења радова: Пирот,Николе Пашића број 173. 

 

5.Број партија  

Предметна јавна  набавка није обликована по  партијама. 

  

6.Критеријум , елементи критеријум за доделу уговора:   

Избор најповољније понуде  између достављених прихватљивих понуда  ће се извршити применом  

критеријума “најнижа понуђена цена”. 

 

7.Начин преузимања  конкурсне документације ,односно интернет адреса  где је конкурсна 

документација доступна : 

Конкурсна документација може се преузети: 

- са Портала Управе за јавне набавке:  www.portal.ujn.gov.rs,  

- са сајта школе www.mlekarskaskolapirot.edu.rs  

 

8. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:  

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на 

начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

http://www.tsp.edu.rs/
http://www.tsp.edu.rs/


У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Млекарска школа са домом ученика “Др Обрен Пејић”,Пирот, улица Николе 

Пашића број 173, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Реконструкција крова школе са 

домом ученика, редни број 1.3.4./2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 26.07.2019. године до 

12,00 часова. 

 

9. Место, време, и начин отварања понуда: Све благовремено приспеле понуде биће јавно   отворене 

комисијски у присуству понуђача , у просторијама Млекарске школе са домом ученика "Др Обрен Пејић" 

у Пироту, ул.Николе Пашића 173, на дан истека  рока за подношење понуда 26.07. 2019. године у   12 

часова и 15 минута . 

  
10.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:  

У поступку отварања понуда могу  учествовати  овлашћени представници понуђача. Представник 

понуђача пре почетка поступка отварања понуда мора предати Комисији за јавну набавку оверено писано 

овлашћење за учешће у поступку отварања понуда,  као и личну карту на увид. Директор ,као овлашћени 

представник понуђача, Комисији  за јавну набавку даје  на увид личну карту  и копију решења  о 

регистрацији. 

 
11.Рок за доношење одлуке:  

Одлука о додели уговора  биће донета у оквирном року од 25  дана од дана отварања понуда. 

 

12Лице за  контакт:  

Такић Марија, Милан Сурланџис , 

Е - mail адреса: pimleksko@mts.rs , факс 010/311-258 

 

 


