Назив:
Адреса:
Место:
Дел.бр.
Датум:
Телефон:

ОШ „Јован Микић“
Суботица
Саве Ковачевића 16
Суботица
Сл/2019
12.11.2019. године
024/548-909
Јавна набавка број: 1/2019

На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012,14/2015, и 68/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (дел.бр. 06-1-166/2019
од 31.10.2019. године) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку (дел.бр. 06-167/2019 од
04.11.2019. године, наручилац Основна школа “Joван Микић“ Суботица упућује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац: Основна школа „Јован Микић“ Суботица
Адреса: Саве Ковачевића 16, 24000 Суботица
Интернет страница: www.osjovanmikic.edu.rs
Врста наручиоца: установа – oсновна школа
2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: ЈН бр. 1/2019
Предмет јавне набавке: услуге – : Услуга извођења екскурзије за ученике 1. 2., 3., 4., 5., 6. и 8.
разреда за школску 2019/2020. годину
Назив и ознака из општег речника набавке: 63516000 - Услуге организације путовања
Број партија: 7 ( седам ) партија
Јавна набавка је обликована у седам партија: I партија: Екскурзија – Катаи салаш, II партија:
Екскурзија - Нови Сад – Петроварадин – Стражилово, III партија: Екскурзија: - Идвор – Царска
бара, IV партија: Екскурзија - Београд, V партија: Екскурзија-Војводина, VI партија: ЕкскурзијаСмедерево – Сребрно језеро, VII партија: Екскурзија-Тара – Златибор.
Предмет јавне набавке је ближе одређен у Конкурсној документацији.
3. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
4.
ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација се може преузети на интернет страници Наручиоца:
www.osjovanmikic.edu.rs и на Порталу јавних набавки, интернет адреса www.portal.ujn.gov.rs
5.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК
Понуда се доставља у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти са назнаком:
„Понуда за јавну набавку услуга извођења екскурзије за ученике 1. 2., 3., 4., 5., 6. и 8.
разреда за школску 2019/2020. годину, ЈН бр. 1/2019“.
На полеђини коверте означити назив понуђача, адресу и број телефона. Понуду послати поштом
или лично предати у секретаријату Основне школе “Јован Микић“ Суботица, Саве Ковачевића
16.
Рок за подношење понуде је 20.11 2019. године до 12.00 часова, без обзира на начин доставе.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача, која није поднета Наручиоцу до назначеног
рока.

По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке Наручиоца, вратиће све
неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете
неблаговремено.
6. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 20.11.2019.
године са почетком у 12.30 часова, у просторијама Основне школе “Јован Микић“ Суботица,
Саве Ковачевића 16.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
7. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У
ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у
отварању понуда.
8. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели уговора биће донета у року до 10 дана од дана отварања понуда. У
случајевима из чл. 109. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.
9. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити на е-mail:
pravnik.jmikicsu@gmail.com или телефоном бр. 024 548-909. Лице за контакт: Ивана Анић.

