ОШ ”СВЕТИ САВА” СУБОТИЦА
Аксентија Мародића, бб
Дел. број: 02 – 60/16
Дана: 02.02.2016. године
Тел. 024/692-120
На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и
Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈНМВ 1/2016 дел. брoj: 02-58/16 од
29.01.2016. године, наручилац
ОСНОВНА ШКОЛА ”СВЕТИ САВА” СУБОТИЦА
Упућује
ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Jавна набавка број 1/2016
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац: ОСНОВНА ШКОЛА ”СВЕТИ САВА” СУБОТИЦА
Адреса: Аксентија Мародићa бб, Суботица, 24000
Број телефона: 024/ 692-120
Број факса: 024/ 692-120
е-mail: prv.ssavasu@gmail.com
Интернет страница: www.ssavasu.edu.rs

2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке број 1/2016 су услуге –услуге извођења екскурзија за ученике
од првог до седмог разреда и наставе у природи за школску 2015/16 годину
ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:
6351600 – услуге организовања путовања

3. ВРСТА ПОСТУПКА
Јавна набавка се врши у поступку јавне набавке мале вредности, сходно
члану 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015).
Јавна набавка је обликована у осам партија.

4. УВИД И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Увид у конкурсну документацију заинтересована лица могу остварити од дана
објављивања Позива за подношење понуда, на Порталу управе за јавне
набавке и на званичном веб сајту Наручиоца www.ssavasu.edu.rs
Преузимање конкурсне документације се може обавити лично, на адреси
Наручиоца улица Аксентија Мародића бб, Суботица, 24000
или поштанском испоруком на адресу, на захтев путем електронске поште на
e-mail: prv.ssavasu@gmail.com
или телефаксом, на број 024/692-120.
5. НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је
доставе у року од 8 дана од дана објављивања Позива за подношење понуде на
Порталу управе за јавне набавке, односно да је доставе до 10.02.2016. године
до 12,00 часова, без обзира на начин достављања, у запечаћеном омоту на
адресу: Основна школа ”Свети Сава” Суботица, улица Aксентија Мародића
бб, Суботица, 24000, са назнаком ''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНМВ
1/2016, – НЕ ОТВАРАТИ''.
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу и телефон
понуђача.
Понуде које стигну након наведеног рока (дана и сата) сматраће се
неблаговременим и неће бити узете у разматрање, исте ће бити враћене
понуђачима неотпечаћене.
6. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Јавно отварање понуда обавиће се 10.02.2016. године у 12:30 сати, у
просторијама Основна школа ”Свети Сава” Суботица, улица Aксентија
Мародића бб, Суботица, 24000.
Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници
понуђача који ће своја овлашћења предати комисији пре почетка отварања
понуда.
7. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
8. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о избору најповољнијег понуђача ће бити донета у року од 5 (пет) дана
од дана јавног отварања понуда.
Особа за контакт за све информације везане за јавну набавку је Вера
Тодоровић и Невена Радовић, број.тел: 024/692-120.
Председник комисије за јавне набавке
Вера Тодоровић
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