ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

ОШ „ Марко Орешковић“

Адреса наручиоца:

Отона Жупанчича 30, 11070 Нови Београд

Интернет страница наручиоца:

www.osmarkooreskovic.edu.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

Услуге

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:

Услугa извођења екскурзија за ученике I, II, III, IV, V, VI, VII и VIII разреда.
Назив и ознака из општег речника набавки:
63516000 - Услуге организације путовања

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

Предмет набавке није обликован по партијама.
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:
Јавна набавка ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем.
Рок трајања оквирног споразума: 2 (две) године.

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:
/

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
Уколико две или више понудe имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
Уколико две или више понудe имају исту најнижу понуђену цену и исти рок важења понуде,
као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је пре (раније) доставио своју
понуду за шта ће бити релевантан заводни печат наручиоца на понуди тог добављача на којем
ће бити назначени дан и тачно време подношења понуда. Исти критеријум и начин биће
примењени на рангирање и осталих понуђача, односно њихових понуда.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки Управе за јавне
набавке и на интернет страници наручиоца: www.osmarkooreskovic.edu.rs

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:
http:/ /www.minrzs.gov.rs/- Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питањa
http:/ /www.mfin.gov.rs/ -Министарство финансија
http:/ /www.poreskauprava.gov.rs/- Пореска управа
http://www.minpolj.gov.rs/- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
http://www.ekologija.gov.rs/ - Министарство заштите животне средине
http:/ /www.sepa.gov.rs/- Агенција за заштиту животне средине

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу Наручиоца: ОШ „ Марко Орешковић“, улица Отона Жупанчича 30, 11070 Нови Београд,
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга извођења екскурзија за ученике I, II, III, IV, V, VI, VII и VIII разреда у
отвореном поступку ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем, ЈН број 01/ 2018- У - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 26.02.2018. године до 17.00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Поступак отварања понуда ће бити обављен дана 26.02.2018. године у 17.30 часова у
просторијама наручиоца: ОШ„ Марко Орешковић“, Отона Жупанчича 30, 11070 Нови Београд

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

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници
понуђача. Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, комисији за
јавну набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда и покажу личне
карте (идентификациони документ са фотографијом) на увид. Пуномоћје се доставља у
писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране
овлашћеног лица понуђача.

Рок за доношење одлуке:

Одлука о закључењу оквирног споразума биће донета у
року од највише 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт:

Владимир Вучковић, директор школе
телефони: 064/ 8781- 630, 011/ 319- 20- 32
E- mail адреса: osmoreskovic.direktor@gmail.com

Остале информације:

