
Гимназија 

Косте Стаменковића 15 

16000 Лесковац 

Дел. Бр. 131 од 06.02.2019. 

 

На основу члана  60. став 1. тачка 1)Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту: ЗЈН)  о б ј а в љ у је  
 
                                                       П О З И В 
 За подношење понуда на набавку услуга-извођење екскурзије, у отвореном  
поступку јавне набавке ЈН бр. 1/2019   
1.Назив наручиоца: Гимназија   
2.Адреса : Улица Косте Стаменковића бр. 15  
3. Врста наручиоца-просвета 
4. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак, набаВка је организована по 
партијама 
5. Опис предмета јавне набавке. Набавка услуга-извођење екскурзије за уч. 2. 3. и 4. 
разреда шк.2019/2020. године  
6. Назив и ознака из општег речника:63516000-Услуге организације путовања 7. 
Критеријум за доделу уговора:Најнижа понуђена цена 
7. Начин преузимања конкурсне докуменатације: Конкурсна документација се може преузети са 
Портала јавних набавки и  са сајта Наручиоца: www.gimnazijaleskovac.edu.rs 
8. Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: Рок за достављање понуде је   
до 08.03.2019. године. Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу 
наручиоца до 08.03.2019. године до  12 часова, без обзира на начин на које су послате. 
Понуђачи подносе понуде непосредно, или путем поште на адресу „Гимназија, Улица Косте 

Стаменковића бр. 15, 16000 Лесковац''.Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, 

затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 

пут отвара. На предњој страни понуде понуђач је дужан да напише текст: „Понуда за јавну 

набавку услуга- извођење екскурзије ученика по партијама, партија бр.___ ЈН бр. 1/2019 - 

НЕ ОТВАРАТИ",  а на полеђини назив, адресу понуђача, број телефона и име особе за контакт. 

Неблаговремено поднете понуде ће по окончању поступка отварања понуда бити враћене 

понуђачима неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено.10. Отварање понуда:Јавно 

отварање понуда обавиће се након истека рока за подношење понуда, дана 08.03.2019. године 

у 12.30. часова, на адреси Гимназије, Улица Косте Стаменковића бр. 15, 16000 Лесковац. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача.Одлука о додели уговора биће донета у року до  25 дана од дана отварања понуда.Лице 

за контакт: Јасна Ивановић, секретар школе - дипломирани правник. 

Email>gimnazijaleskоvac@gmail.com; телефон>016/212218. 

http://www.gimnazijaleskovac.edu.rs/

