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Репу б лика  Срб ија  

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

Број:01/611-146  

Датум:02.02.2023.    

З а ј е ч а р  

 

ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуде 

                      Техничкој школи из Зајечара,набавка 3/23; 

Врста поступка- Набавка на коју се закон не примењује, чија је процењена вредност 

мања од 1.000.000,00 динара. 

П О З И В 

за  подношење  понуда 

 

1.  Предмет набавке: добра- МАТЕРИЈАЛА ЗА ХИГИЈЕНУ (426800). Молимо Вас да 

нам доставите  Ваш у понуду, односно лагер листе, за наведена добра којим 

располажете за потребе Техничке школе у Зајечару, a ради снабдевања - наруџбеницом. 

2.  Извор финансирања: буџет локалне самоуправе, односно буџет Града Зајечара   

3.  Извор финансирања: буџет локалне самоуправе, односно буџет Града Зајечара. 

4.  Критеријум за избор најповољније понуде је: најнижа понуђена цена без пореза. 

5. Рок за достављање понуде: је 07.02.2023. до 10,00 часова, без обзира на начин 

достављања. Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење 

понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 

подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду Наручилац ће по 

окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 

неблаговремено. 

6.  Начин достављања понуде: Попуњен и потписан образац понуде, са пратећом 

документацијом (модел уговора) се доставља непосредно или поштом на адресу 

наручиоца Техничка школа у Зајечару, ул. Кнегиње Љубице 3-5, 19000 Зајечар, или 

скениран на e-mail адресу tanja.zivkovic@tsz.edu.rs, са назнаком  ПОНУДА за набавку 

материјала за хигијену.  

7. Избор понуде ће бити извршен у року од 3 дана од дана назначеног као рок за 

достављање понуде, о чему ће понуђачи бити обавештени. 

8.Захтев у погледу рока важења понуде: Рок важења понуде не може бити краћи од 30 

дана, од дана отвартања понуда. 

9. Испорука добара:Испорука добара врши се према периодичним (месечним, 

тромесечним ) потребама наручиоца, а на основу писмене наруџбенице. 

Напомињемо да је према одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Сл.гл.РС“ 119/12) рок за плаћање 45 дана. 

Прилог: образац понуде; 

Листа потребног материјала. ДИРЕКТОР 

 __________________ 

 Горан Станковић 


