Основна школа „Жикица Јовановић Шпанац“
Бела Црква
Дел.број: 109/2017
Дана: 29.03.2017. године
На основу чл. 55 став 1. тачка 2) и Прилогу 3. Б Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012) ,на

основу Правилника о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног
образовања и васпитања (,,Службени гласник'' РС –,,Просветни гласник'' број 7/10) и Упутства за
реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи, Министарства просвете бр.610-00790/2010-01 од 16.09.2010.године и Годишњег плана рада школе за школску 2016/17. годину, Основна
школа ,,Жикица Јовановић Шпанац'' Бела Црква објављује,

Позив за подношење понуда
Основна школа „Жикица Јовановић Шпанац“, 15313 Бела Црква, позива све заинтересоване понуђаче да
припреме и поднесу понуду за јавну набавку мале вредности услуга - извођење екскурзије ученика од I – VI
разреда у школској 2016/2017. години.
Наручилац:
Основна школа ,,Жикица Јовановић Шпанац“Бела Црква
Тел/факс:015/591-003
PIB 101395115
MB 07168322
Шифра делатности 8520
Врста наручиоца:просвета
Врста поступка јавне набавке:јавна набавка мале вредности-обликована по партијама
Назив односно ознака из општег речника јавних набавки: 63516000-услуге организације путовања.
Јавна набавка услуга спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности.
Јавна набавка је обликована по партијама и то:
 Партија 1 - организовање једнодневне екскурзије ученика првог и другог разреда на релацији: Бела

Црква-Звлака-Тршић-Троноша-Бања Ковиљача - Бела Црква


Партија 2- организовање једнодневне екскурзије ученика трећег и четвртог разреда на релацији: Бела

Црква-Завлака-Шабац-Засавица-Бела Црква


Партија 3- организовање једнодневне екскурзије ученика петог и шестог разреда на релацији: Црква-

Завлака- Рисовачка пећина-Аранђеловац-Опленац-Орашац-Бела Црква.
Све екскурзије су једнодневне.
Време реализације свих екскурзија: мај - а најкасније до 7.јуна 2017. године
Понуђач може поднети понуду за једну или све партије.

КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда
оног понуђача чија је понуда раније стигла у школу.

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Заинтересовани Понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне документације на Порталу
јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и Интернет страници Наручиоца www.oszikicajspаnаcbc.edu.rs, или
непосредно у просторијама Основне школе „Жикица Јовановић Шпанац“, Бела Црква, канцеларија директора,
у времену од 08,00 до 14,00 часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда.
Понуде се подносе лично или путем поште на адресу наручиоца, у коверти или кутији, овереној печатом,
затвореном на начин да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На коверти –
кутији назначити:
„Понуда за јавну набавку бр. 01/2017 – извођење екскурзије ученика од I – VI разреда у школској 2016/2017.
години – НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини ковертe – кутије навести назив, адресу, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног
лица за контакт.

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Благовременим ће се сматрати понуде која буду примљене од стране наручиоца најкасније до 11. 04. 2017.
године, до 9,00 часова.Понуде поднете по истеку рока за достављање понуда одређеног у овом позиву, сматраће се
неблаговременим и биће, по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима са назначењем
да су поднете неблаговремено.
Отварање понуда обавиће се 11. 04. 2017. године, са почетком у 9:30 часова, у просторијама Основне школе
„Жикица Јовановић Шпанац“ у Белој Цркви. Приликом отварања понуда води се записник о отварању

понуда. У записнику о отварању понуда уписују се сви подаци из чл. 104 Закона. Записник о отварању
понуда, након завршеног поступка отварања, потписују чланови Комисије за јавну набавку и присутни
овлашћени представници понуђача, који преузимају записник.
Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда у
року од три дана од дана јавног отварања понуда.
Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде, неће се
отварати и биће враћена подносиоцу.

УСЛОВИ ПОД КОЈИМ ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ
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
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у року од 10 дана од дана
отварања понуда.
Лице за контакт: Зоран Алексић, директор школе: 015/591-003

Е-mail адреса: oszjspanac@yhoo.com
ДИРЕКТОР
______________
(Зоран Алексић)

