Република Србија
ОШ „ Емилија Остојић“
Број:911-2/19
Датум :9.12.2019.год.
Пожега

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
На основу члана 55. ст. 1. тачка 2,члана 57. и члана 60. ст.1.тачка 1 Закона
о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/2012,14/15 и 68/15):
ОШ“ Емилија Остојић“Пожега
Ул. Књаза Милоша бр.26
објављује
ПОЗИВ ЗА ПOДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ УСЛУГА - ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 8.
РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ
2019/2020.годину
1. Наручилац ОШ „ Емилија Остојић“Пожега , ул. Књаза Милоша
бр.26, 31210 Пожега, позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своје
писане понуде под условима из овог позива и конкурсне документације.
2. Врста наручиоца: Основна школа-„ Емилија Остојић“Пожега
3. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
4. Предмет јавне набавке је набавка услуга – извођења екскурзија за
ученике од 1. до 8 разреда и наставе у природи од 1. до 4. разреда за
школску 2019/2020, назив и ознака из општег речника набавке је 63516000
– услуге организације путовања.
5. Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у
складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 124/12,14/15 и 68/15) подзаконским актима којима се уређују
јавне набавке као и складу са Правилником o организацији и остваривању
наставе у природи и екскурзије у основној школи("Сл. гл. РС" 30/19)
6. Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају
услове из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених
услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона и чланом
17., 18., 19., и 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 86/2015). Услови које сваки
понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова
су ближе одређени конкурсном документацијом.
Понуда мора у целини бити припремљена у складу са овим позивом и
конкурсном документацијом .

4. Критеријум

за избор најповољније понуде је најнижа понуђена

цена.
5. Заинересовани понуђачи могу преузети конкурсну документацију,
на Порталу јавних набавки као и на сајт адреси школе
www.osemilijaostojic.edu.rs , почев од дана објављивања
позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки.
6. Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном
документацијом и позивом за подношење понуда. Понуда се доставља у
затвореној коверти, адресу Основна школа „
Емилија
Остојић“,
Књаза Милоша бр.26 31210 Пожега, са назнаком: ,,Понуда за јавну
набавку 1/2019, партија бр.________ - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
13.01.2020.године до 12.00 часова. Јавно отварање понуда биће
одржано истог дана са почетком у 13.00 часова, у просторијама
наручиоца.
На полеђини коверте уписује се назив , адреса понуђача, број
телефона понуђача и име особе за контакт. Понуда која буде стигла до
наведеног рока сматраће се благовременом и узеће се у разматрање.
Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка
отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста
поднета неблаговремено.
Понуда са варијантама није дозвољена.
7.Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати 13.01.2020.године
u 13.00 часова. Отварање понуда ће се обавити у просторијама ОШ „
Емилија Остојић“Пожега, Књаза Милоша бр.26. Отварању понуда могу
присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају
имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку
приликом отварања понуда.
8. Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана
отварања понуда. Наведену одлуку
наручилац ће доставити свим
подносиоцима понуда у року од три дана од дана њеног доношења.
9.Тражење додатних информација и појашњења телефонски није
дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин
уређен чл. 20. ЗЈН.
Комисија за јавне набавке-ЈН бр.1/2019

