Нарушилац

Технишка щкпла ,,Милета
Никплић,,

Адреса
Јпсифа Паншћа бр.3
Местп

Аранђелпвац

Брпј пдлуке

315

Датум

13.3.2016.гпдине

На пснпву шлана 53. Закпна п јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012) a у складу са
Планпм јавних набавки, директпр Teхнишке щкпле ,,Милета Никплић,, у Аранђелпвцу дпнпси:
ПДЛУКУ
п ппкретаоу ппступка јавне набавке мале вреднпсти

Покреће се поступак ЈНМВ, извођење екскурзије за ученике четвртог разреда
Техничке школе ,,Милета Николић,, Аранђеловац 2017/2018

1)Ппдаци п јавнпј набавци

Врста предмета јавне набавке

услуге

Предмет јавне набавке

Услуге извођења екскурзије ученика
четвртог разреда

Пзнака и назив из ппщтег решника

63516000

Набавке

Редни брпј јавне набавке

JНМВ 01/У/2017

Редни брпј из Плана набавки

1.2.1

Врста ппступка јавне набавке

Ппступак јавне набавке мале вреднпсти

Прпцеоена вреднпст јавне набавке
3.200.000 РСД без ПДВ-а
(без ПДВ-а)
Ппдаци п апрппријацији у бучету,
пднпснп у финансијскпм плану за
плаћаое

Средства су предвиђена на кпнту 423911

2)Пквирни датуми у кпјима ће спрпвпдити ппјединашне фазе ппступка јавне набавке:

Припрема кпнкурсне дпкументације

Кпнкурсна дпкументација ће бити
припремљена у рпку пд 2 дана пд дана
дпнпщеоа пдлуке п ппкретаоу
ппступка

Дпстава ппзива пптенцијалним
ппнуђашима и пбјављивљое на Ппрталу
јавних набавки

Ппзив ће бити на Ппрталу јавних
набавки
пдмах
накпн
израде
дпкументације и на интернет страници

Рпк за ппднпщеое и птвараое ппнуда

Рпк за ппднпщеое ппнуда је 22.3.2017
дп 12 шаспва. Ппнуде ће се птварати
истпг дана у 12.15 шаспва.

Критеријум за пцену ппнуда

Избпр најппвпљније ппнуде изврщиће
се на пснпву критеријума најнижа
ппнуђена цена

Рпк за дпнпщеое пдлуке п избпру
најппвпљније ппнуде

Пдлука п избпру најппвпљније ппнуде
биће дпнета у рпку пд 5 дана пд дана
птвараоа ппнуда.

Рпк за закљушеое угпвпра

Угпвпр ће бити закљушен у рпку пд 5
дана накпн истека рпка за ппднпщеое
захтева за защтиту права.

3)Предмет јавне набавке пбликпван је у вище партија:

Да

Не
Директпр
__________________
Драган Ранкпвић

Пптврђујем ;
1)Да је јавна набавка предвиђена
у Предлпгу плана јавних набавки
2) Да су за набавку предвиђена средства
У Финансијскпм плану за 2017. гпдину

Шеф рашунпвпдства _______________
Ненад Ппппвић

Нарушилац

Технишка щкпла ,,Милета
Никплић,,

Адреса

Јпсифа Паншћа бр.3

Местп

Аранђелпвац

Брпј

316

Датум

13.3.2017.гпдине

На пснпву шлана 54.Закпна п јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012)и пдлуке п
ппкретаоу ппступка јавне набвке брпј 315 пд 13.3.2017. гпдине директпр Технишке щкпле
,,Милета Никплић,, Аранђелпвац дпнпси:

РЕШЕОЕ
п пбразпваоу Kпмисије за јавну набавку
мале вреднпсти

1) ПБРАЗУЈЕ СЕ Кпмисија за јавну набавку услуга извпђеое екскурзије за ушенике шетвртпг
разреда за щкплску 2017/2018 гпдину, редни брпј набавке 1/У/2017

Ппдаци п јавнпј набавци

Врста предмета јавне набавке

УСЛУГЕ

Извпђеое екскурзије за ушенике шетвртпг
разреда

Предмет јавне набавке

63516000

Пзнака из ппщтег решника

2) Кпмисија за јавну набавку је дужна да спрпведе ппступак јавне набавке пдређен у пдлуци п
ппкретаоу ппступка и пдгпвпрна је за закпнитпст спрпвпђеоа ппступка.

Кпмисија се пбразује у следећем саставу:
Састав
1.

2.

3.

4.

5.

Име и презиме

Председник

Мирјана Савић, дипл. правник

заменик

Ана Настић ,прпфеспр истприје

Члан

Ненад Ппппвић.екпнпмиста

заменик

Натаща Камаљевић, благајник

Члан

Ризнић Љиљана, дипл.инж.електрптехнике

Заменик

Драгана Јпванпвић,прпфеспр српскпг језиика

Члан

Иван Ћиракпвић, дипл.инж.електрптехнике

Заменик

Весна Димитријевић, Прпфеспр хемије

Члан

Ђурпвић Гпрдана, рпдитељ

Заменик

Данкп Прекпвић, рпдитељ

Задаци Кпмисије

1. Израда кпнкурсне дпкументације

2. Припремаое ппзива за ппднпщеое ппнуда

Рпкпви за изврщеое задатака
Кпнкурсна
дпкументација
ће
бити
припремљена у рпку пд 2 дана пд дана
дпнпщеоа пдлуке п ппкретаоу ппступка
Ппзив ће бити пбјављен на Ппрталу јавних
набавки пдмах накпн израде кпнкурсне
дпкументације.

3. Подношење и отварање понуда

Ппнуде се ппднпсе дп 22.3.2017. гпдине ,
дп 12 шаспва. Ппнуде ће се птварати истпг
дана у 12.15 шаспва.

4. Преглед и стручна оцена понуда и
сачињавање извештаја о стручној оцени

Преглед и струшна пцена ппнуда биће
изврщена у рпку пд 2 дана пд дана
птвараоа ппнуда.

5. Предлагање наручиоцу избора најповољније
понуде

У рпку пд 2 дана пд дана изврщенпг
прегледа и струшне пцене ппнуда.

За нарушипца Т.Ш ,,Милета Никплић,,
Директпр
Драган Ранкпвић

