РепубликаСрбија
ОШ „Димитрије Туцовић“
Број: 27/1
Датум: 06.02.2015. год.
Јабучје

На основу члана 55 став 1. тачка 2, члана 60. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник
РС“број 124/2012) и Одлуке о покретању поступка , број 22/1 од 04.02.2015. године
ОШ,, Димитрије Туцовић“ Јабучје
упућује дана 06.02.2015. године
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ
УСЛУГА- ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈА У ШКОЛСКОЈ 2014/2015.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 01/2015
Назив наручиоца: Основна школа ,,Димитрије Туцовић“
Адреса: 14226 Јабучје
ПИБ: 101343723
Матични број: 07134223
Шифра делатности: 8520
Веб страница школе: www.osdtucovicjabucje.edu.rs
1. Предмет јавне набавке мале вредности: Извођење екскурзија ученика у школској 2014/2015.
години.
2. Редни број набавке: 01/2015.
3. Назив и ознака из општег речника набавки: 63516000- Услуге организације путовања.
4. Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
5. Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број 01/2015 је набавка услугаорганизација екскурзија ученика у школској 2014/2015. години.
6. Предмет набавке обликован је у партије и то пет партија:
ПАРТИЈА 1: ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА I РАЗРЕДА
ПАРТИЈА 2: ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА II РАЗРЕДА
ПАРТИЈА 3: ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА III, IV РАЗРЕДА И ИЗДВОЈЕНИХ ОДЕЉЕЊА
ПАРТИЈА 4: ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА V И VI РАЗРЕДА
ПАРТИЈА 5: ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА VII И VIII РАЗРЕДА
Избор најповољније понуде вршиће се за сваку партију посебно.

7. Критеријум за доделу уговора је ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА, при чему
ће се вредновати следећи елементи (детаљно разрађени у конкурсној документацији):
Р.
бр.
1.
2.
3.

Елементи критеријума
Понуђена цена
Референтна листа
Понуђени број гратиса за ученике

Број пондера
60
20
20

8. У складу са Законом о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, БРОЈ 124/2012) право учешћа
имају сва заинтересована лица, која испуњавају услове за учешће у поступку јавне набавке , у
складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених услова понуђач
доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона. Услови које сваки понуђач треба да испуни, ао
и начин на који се доказује испуњеност услова, ближе су одређени конкурсном
документацијом.
9. Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке или са интернет
странице школе www.osdtucovicjabucje.edu.rs .
10. Рок за достављање понуда је 02.03.2015. до 10 часова.
Понуде са одговарајућом документацијом се подносе поштом, препоручено или лично
на адресу :
ОШ „Димитрије Туцовић“
14226 ЈАБУЧЈЕ
Општина Лајковац
Понуду доставити у затвореној коверти са обавезном назнаком
„НЕ ОТВАРАТИ –за јавну набавку мале вредности број 01/2015Извођење екскурзија у школској 2014/2015. години
На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса, телефон и факс понуђача, име
особе за контакт и е-маил адресу.

11. Јавно отварање, благовремено пристиглих понуда, обавиће се , у складу са
чланом 103. Закона о јавним набавкама, одмах по истеку рока за подношење понуда,
односно, дана 02.03.2015.год у 10:30 , у просторијама ОШ „Димитрије Туцовић“ у
Јабучју.
Јавност подразумева могућност присуства представника понуђача који су
поднели понуду, а који пре почетка поступка морају предати посебно писмено овлашћење
за присуствовање поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено
печатом и потписом овлашћеног лица.
12. Одлука о избору најповољније понуде: Рок за доношење Одлуке о додели уговора не може
бити дужи од 10 (десет) дана од дана отварања понуда, у складу са чланом 108. став 3. Закона о јавним
набавкама.

13. Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач
може тражити у писаном облику доставом захтева на адресу: ОШ „Димитрије Туцовић“ у
Јабучју, са назнаком: „Питања за Комисију за јавну набавку добара ( ЈН МВ 01/2015)” или
на е-mail: osdtucovic@gmail.com .
Наручилац ће на захтеве заинтересованих лица одговорити у року од три дана
од дана пријема захтева.
Директор школе,
Александар Лукић

