Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ОСНОВНА ШКОЛА "ШАМУ МИХАЉ" БАЧКО ПЕТРОВО
СЕЛО
Број: 35/4-18
06. март 2018. године
Др Имреа Киша 34
Бачко Петров Село

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Oсновна школа "Шаму Михаљ" у Бачком Петровом Селу позива све заинтересоване понуђаче да припреме и
поднесу понуде у складу са законом, конкурсном документацијом и позивом.

1. Наручилац: Основна школа "Шаму Михаљ" Бачко Петрово Село, улица Др Имреа Киша број 34, 21226 Бачко
Петрово Село, ПИБ 100741618, М.Б. 08069867, www.samubps.edu.rs, skola@samubps.edu.rs (у даљем тексту:
Наручилац).
2. Предмет јавне набавке мале вредности број 3/2018, је набавка услуге ђачких екскурзијa. Назив и ознака из
општег речника набавке: 63516000 - услуге организације путовања.
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена – цена са ПДВ-ом.
3. Предметна јавна набавка је набавка мале вредности и спроводи се у складу са Законом о јавним набавкама
("Сл. гласник РС" бр. 124/2012,14/2015,68/2015; у даљем тексту: Закон). Јавна набавка се спроводи по
партијама. Седам партија:
1.
2.
3.

екскурзија ученика 1. разреда за дестинацију: Б. П. Село – Мали Иђош (Катаи салаш) – Б. П. Село;
екскурзија ученика 2. разреда за дестинацију: Б. П. Село – Суботица – Палић – Б. П. Село;
екскурзија ученика 3. разреда за дестинацију: Б. П. Село – Нови Сад – Петроварадин - Сремски Карловци –
Темерин – Б. П. Село;
4. екскурзија ученика 4. разреда за дестинацију: Б. П. Село – Београд – Б. П. Село;
5. екскурзија ученика 5. разреда за дестинацију: Б. П. Село – Царска бара – Идвор – Зрењанин – Б. П. Село;
6. екскурзија ученика 6. разреда за дестинацију: Б. П. Село – Вршац – Б. П. Село;
7. екскурзија ученика 7. разреда за дестинацију: Б. П. Село – Топола - Опленац – Аранђеловац - Орашац – Б.
П. Село;
4. Заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну документацију лично на адреси Наручиоца радним
данима од 08.00 до 12.00 часова у канцеларији секретаријата или електронским путем са Портала јавних
набавки. Рок за преузимање конкурсне документације је до истека рока за подношење понуда.
5. Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуда се подноси за сваку партију посебно на обрасцу понуде за одређену партију.
Понуђач уз понуду подноси:
1. Све доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
- да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је
таква дозвола предвиђена посебним прописом и
- и попуњен, потписан и оверен печатом образац 1
2. Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде -образац 2

3. Попуњен, потписан и оверен печатом образац модел уговора, - образац 3
4. Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди –образац 4
5. Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре трошкова припреме понуде- образац 5
6. Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75.ст.2. закона – образац 6
Цена мора бити изражена у динарима по ученику. Цена се исказује са обрачунатим порезом на додатну
вредност. Важност понуде је 60 дана од дана отварања.
6. Рок и начин подношења понуде. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 15.03.2018. године до 12.00 часова на адресу: Основна школа "Шаму Михаљ" Бачко Петрово Село,
улица Др Имреа Киша број 34, 21226 Бачко Петрово Село.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је
одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења. По истеку рока за
подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов
захтев, издати потврду о пријему. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену
понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу наручиоца, с тим да ће понуђач на
коверти назначити следеће:
“ЈНМВ br. 3/2018 – Екскурзија, НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини коверте наводи свој тачан
назив и адресу, телефон и електронску пошту, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.
Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно забрани, чланом 87. став 4. Закона.
7. Време и место отварања понуда. Јавно отварање понуда одржаће се дана 15.03.2018. године у 12.15 часова,
на адреси наручиоца. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће
доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.
8. Одлуку о избору најповољније понуде, која ће бити образложена, наручилац ће донети у року од 3 дана од
дана јавног отварања понуда, и биће објаввљена на Порталу јавних набавки у року од 3 дана од дана њеног
доношења.

