ОШ „Марија Трандафил“
Паунова 14, 21203 Ветерник
телефон/факс: 021 / 820 - 940
e-mail: osmarijatrandafil@gmail.com

број: 510
датум: 04.03.2020.

На основу члана 55 став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту : Закон)
ОШ„ Марија Трандафил“
21203 Ветерник, Паунова 14, www.osmarijatrandafil.edu.rs
Објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
За јавну набавку услуга извођење ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ у
шк.2019/2020.години, јавне набавке ЈНМВ: 1.2.2/2020
Назив наручиоца: Основна школа“Марија Трандафил“
Адреса наручиоца: Паунова 14, 21203 Ветерник
ПИБ: 101251124
Интернет страница наручиоца: www.osmarijatrandafil.edu.rs
Врста наручиоца: Просвета - основна школа.
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности у складу са Законом о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15).
Врста предмета: Услуга.
Природа добара: Набавка услуга извођење екскурзија и наставе у природи у
шк.2019/2020.години
Место испоруке услуге: Основна школа“Марија Трандафил“, Паунова 14, 21203 Ветерник.
Назив и ознака из општег речника набавке:
63516000 – услуге организације путовања.
Предмет јавне набавке је обликован у осам партија:
▪ Партија број 1: екскурзија за ученике I разредa;
▪ Партија број 2: екскурзија за ученике II разреда;
▪ Партија број 3: екскурзија за ученике III и IV разреда;
▪ Партија број 4: Екскурзија за ученике V разредa;
▪ Партија број 5: Екскурзија за ученике VI разредa;
▪ Партија број 6: Екскурзија за ученике VII разредa;
▪ Партија број 7: Екскурзија за ученике VIII разредa;
▪ Партија број 8: Настава у природи за ученике IV разреда.
Оквирни споразум се не закључује.
Систем динамичне набавке се не примењује.
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки, и на интернет
страници ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник, www.osmarijatrandafil.edu.rs
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђач понуду подноси у
затвореној и запечаћеној коверти лично или поштом на адресу: Основна школа „Марија
Трандафил“, Паунова 14, 21203 Ветерник, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ-Понуда за јавну
набавку услуга извођење екскурзија у шк.2019/2020.години, партија/е_________,
ознаке: ЈНМВ 1.2.2/2020.
Рок за достављање понуда је 12.03.2020. године до 14:00 сати.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање благовремено достављених
понуда обавиће се 12.03.2020. године у 18.00 сати, у просторијама наручиоца.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда: Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда
морају, пре почетка поступка јавног отварања понуда, доставити комисији писмено
овлашћење за учествовање у овом поступку. Овлашћење за учествовање мора бити издато на
меморандуму понуђача, заведено и оверено потписом овлашћеног лица понуђача.
Рок за доношење одлуке о додели уговора: пет дана од дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Евгенија Глушчевић, e-mail: osmarijatrandafil@gmail.com.
директор
Милијана Граховац Проле, с.р.

