Република Србија
ОШ“Чибуковачки партизани“
Краљево
Број: 1330
Датум: 4.09.2019.г.
Сходно чл. 55. и Прилогу 3. Б Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“ бр. 124/2012) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова и
Правилбика о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзија у
основној школи („Сл. гласник РС“ бр. 30/2019),Упутства за реализацију екскурзије
и наставе у природи у основној школи, коју је донео Министар просвете број 61000-790/2010-01 од 16.09.2010, упућује се
Позив за подношење понуда
1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Основна школа „Чибуковачки партизани“ ул .Карађорђева бр.178,36000
Краљево, позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуду
за јавну набавку услуга – екскурзија за ученике од првог до осмог разреда у
ОШ“Чибуковачки партизани“Краљево
2. ВРСТА НАРУЧИОЦА: просвета
3.ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка услуга спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности.
Назив и ознака из општег речника набавки
63516000 – услуге организовања путовања
63511000 организовање пакет аранжмана
4.КРИТЕРИЈУМ , ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда.
5. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација може се преузети са Портала јавних набавки или
код наручиоца – ОШ „Чибуковачки партизани“ ул. Карађорђева бр. 178 ,36000
Краљево, канцеларија секретара.
6.НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК
Понуде се подносе лично или путем поште на адресу наручиоца, у коверти ,
овереној печатом, затвореном на начин да се приликом отварања може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На коверти - назначити:
„Понуда за јавну набавку бр. 1.2.1/2019 – екскурзије -НЕ ОТВАРАТИ“

На полеђини ковертe – кутије навести назив, адресу, телефон и факс понуђача,
као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.
Благовременим ће се сматрати понуде која буде примљене од стране
наручиоца најкасније до 13.09.2019.године, до 12,00 часова.
Понуде које стигну после наведеног рока и сата сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити
враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и
потписана од стране одговорног лица понуђача.
Сви обрасци који су саставни део конкурсне документације морају бити попуњени
на српском језику, откуцани или читко исписани штампаним словима, јасни,
недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему
у складу са упутством из конкурсне документације.
7. МЕСТО,ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда обавиће се 16.09.2019. године, са почетком у 11 часова, у
просторијама ОШ“Чибуковачки партизани“ Краљево. Отварању понуда могу
присуствовати законски заступници понуђача или лица са писменим
пуномоћјем, којим су овлашћени да присуствују отварању понуда,
потписаним и печатираним од стране законског заступника понуђача.
8.РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели уговора биће донета у року до 5 (пет) дана од дана отварања
понуда.
9.ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Особа за контакт je Весна Зечевић, секретар школе,телефон 036/359-660,
у периоду од 10,00-13,00 часова.

