
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста поступка јавне набавке:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или 

привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и 

запошљавање инвалидних лица: 

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона: 

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са 
којим наручилац закључује оквирни споразум:

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Врста предмета:

Општина Лајковац

Омладински Трг број 1, 14224 Лајковац

www.lajkovac.org.rs

Градска и општинска управа

Отворени поступак

Услуге

 Ј.Н. 36/13 -Услуга аутобуског превоза ученика основних школа на подручју општине Лајковац 
за школску 2013/2014 годину , обликована у три партије. 
Партија 1- Превоз ученика основне школе "Миле Дубљевић" Лајковац за школску 2013/2014 
годину - 60130000- Услуге друмског путничког превоза за посебне намене. 
Партија 2- Превоз ученика основне школе "Димитрије Туцовић" Јабучје за школску 
2013/2014 годину- 60130000- Услуге друмског путничког превоза за посебне намене. 
Партија 3- Превоз деце и ученика са сметњама у развоју- 60130000- Услуге друмског превоза 
за посебне намене.

Јавна набавка је обликована у три партије.



Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна

документација доступна: 

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити 

исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 

запошљавању, условима рада и сл: 

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система 

динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним 

техничким условима за учешће: 

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система: 

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се 

извршава преко подизвођача: 

Економски најповољнија понуда.

Лично сваког радног дана од 08-15,00 часова на адреси Наручиоца- опшштина Лајковац, 
улица Омладински Трг бр. 1 Лајковац канцеларија 210, на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца www.lajkovac.org.rs

Званични сајт општине Лајковац, www.lajkovac.org.rs



 Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Место, време и начин отварања понуда:

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:

Остале информације:

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

Путем поште препоручено, пост експресом и друго, на адресу Наручиоца- Општина Лајковац, 
Општинска управа Лајковац, ул. Омладински Трг бр. 1, 14224 Лајковац. 
Лично сваког радног дана на писарници Наручиоца- Општина Лајковац, ул. Омладински Трг 
бр. 1, Лајковац у времену од 07-15,00 часова сваког радног дана, осим последњег дана 
истицања рока за доставу до 12,00 часова. 
Рок за подношење понуда је 40 дана од дана објаве на Порталу јавних набавки до 12,00 
часова.

Отварање понуда ће се обавити јавно, последњег дана наведеног рока за подношење 
понуда у 12,10 часова у просторијама Општинске управе Лајковац, мала сале на првом 
спрату. 
Отварање понуда врши Комисија за јавне набавке образована решењем од стране 
Наручиоца, и отварање је јавно. 

Представници понуђача морају имати своја писмена овлашћења (са именом,презименом, 
ЈМБГ, број лк.) потписана и печатом оверена од стране овлашћеног лица понуђача, и иста 
предају Комисији за јавне набавке пре отварања понуда.

Десет дана од дана отварања понуда.

Вера Ивковић, тел. 014/34-31-108.

 


	Blank Page



