ОШ „Свети Сава“ Суботица
тел-факс: 024/692-120
E-mail:svetisavasu@mts.rs
-

Број јавне набавке:
3/2015
ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Јавна набавка мале вредности

Услуга извођења екскурзијe за ученике осмог разреда
ОШ ,,Свети Сава“ из Суботице
Ознака из општег речника набавке: 6351600

Укупан број страна: 3
Крајњи рок за достављање понуда:
закључно са 12.11.2015. године до 16.30 часова.
Отварање понуда: 12.11.2015. године у 17.00 часова

октобар 2015. године
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ОШ „Свети Сава“ Суботица
тел-факс: 024/692-120
E-mail:svetisavasu@mts.rs
На основу члaна 63. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон),
Наручилац врши
ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Јавна набавка мале вредности, јавну набавку услуга - Услуга извођења екскурзија за ученике
осмог разреда ОШ ,,Свети Сава“ из Суботице број 3/2015 ради закључивања уговора о јавној
набавци услуга
Дана 02.11.2015. године је објављен Позив за подношење понуда и Конкурсна документација у
поступку јавне набавке мале вредности услуга – извођења екскурзије за ученике осмог разреда
ОШ ''Свети Сава'' Суботица, у којој наручилац врши измену на следећи начин:
I
У Конкурсној документацији, број јавне набавке 3/2015, у поглављу:
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО под тачком 2

2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис
услуга – у делу
Програм екскурзијe
а који се односи на ''ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: који гласи мај 2016. године''
мења се и сада гласи:
''ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: крај априла 2016. године''
II
У Конкурсној документацији број набавке 3/2015 у поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА
КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ под тачком 2. Начин на који понуда мора да буде сачињена
мења се и сада гласи:
''Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти/кутији је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:
Установа, Адреса са назнаком „Понуда за јавну набавку услуга – организовање екскурзије за
ученике осмог разреда OШ ,,Свети Сава“ Суботица ЈНМВ 3/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније
До 12.11.2015. године, до 16.30 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
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.
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ОШ „Свети Сава“ Суботица
тел-факс: 024/692-120
E-mail:svetisavasu@mts.rs
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и запечаћена, тако да
се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно
прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Јавно отварање понуда одржаће се 12.11.2015. године, у 17.00 часова, у радним просторијама
Школе, Аксентија Мародића бб.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати
поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу којег ће
доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.''
III
У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.
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