Република Србија
Општина Аранђеловац
Основна школа,, Милан Илић Чича,
Аранђеловац
Дел.бр. 02-369 од 27.11.2019.год.
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број
124/12,14/15и 68/15),Основна школа ,, Милан Илић Чича,, у Аранђеловцу о б ј а в љ у
је
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поновљеном поступку јавне набавке мале вредности
– изођење екскурзије учемика за партију 4 –
екскурзија ученика 4. разреда за школску
2019/2020.годину ЈНМВУ ред.бр.1.2.1.
Предмет јавне набавке je услугa – изођење једнодневне екскурзије учемика
4
.разреда за школску 2019/2020.годину у поновљеном поступку по усаглашавању
Програма и плана екскурзије ученика 4. разреда ОРН : 63516000 – услуге
организације путовања
Време реализације : мај - 2020.год.
Јавна набавка није обликована у партије :
Релација : Аранђеловац – Београд -Аранђеловац
наставни дан у амбијенту брода ,, Златно срце ,, Дунав учионица на водиБеоград на ушћу две реке
Понуда мора да обухвати све услуге по траженој спецификацији и за
релацију у конкурсној документацији сачињеној у складу са измењеним Програмом
извођења екскурзија ученика4.разреда .
Назив, адреса наручиоца : ОШ ,, Милан Илић Чича ,, , ул. Књаза Милоша 88, 34300
Аранђеловац.
Врста наручиоца : установа образовања
Врста поступка јавне набавке : Јавна набавка мале вредности
Врста предмета јавне набавке : Услуге - извођење екскурзије ученика 4.разреда за
школску 2019/2020.годину
Назив и ознака из општег речника набавке: 63516000 – услуге организације
путовања
Критеријум за доделу уговора : Најниже понуђена цена
1

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна: Конкурсна документација је доступна на Порталу
јавних набавки и интернет адреси : www.osmilaniliccica.edu.rs
Начин подношења понуде и рок: Понуде се могу достављати лично или путем поште, на
адресу Наручиоца - ОШ,, Милан Илић Чича,, у Аранђеловцу, Ул. књаза Милоша 88,
34300 Аранђеловац , сваког радног дана од 9 до 14 часова и морају се налазити у
затвореној коверти са назнаком - „НЕ ОТВАРАТИ понуда за јавну набавку услуга мале
вредности бр. ЈНМВУ Ред.бр.1.2.1 – извођење екскурзије ученика од 4.разреда за
школску 2019/2020.годину ОШ ,, Милан Илић Чича,, у Аранђеловцу.
Понуђач је дужан да на коверти назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
Крајњи рок за подношење понуда: Крајњи рок за подношење понуда је четвртак :
12.12.2019. године до 12,00 часова.
Рок важења понуда : Рок важења понуда не може бити краћи од 30 дана од дана отварања
понуда.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у четвртак ,
12.12.2019.године у 12,30 часова, у просторијама ОШ ,, Милан Илић Чича,, у
Аранђеловцу , уз присуство овлашћених представника понуђача.
Поступак отварања понуда спроводи Комисија образована решењем Наручиоца.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда, морају да
доставе Комисији заведено и оверено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда
предметне јавне набавке, у противном наступају као јавност и не могу предузимати
активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора и др).
Рок за доношење одлуке: Наручилац ће Одлуку о додели уговора о јавној набавци донети
најкасније у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.
Тајност: Подаци који се тичу провере, објашњења и поређења понуда неће се
саопштавати понуђачима ни лицима која званично нису укључена у поступак, док се не
објави име изабраног понуђача који је добио посао.
Лице за контакт : Драгана Вукић , секретар школе , телефон: 034/711-515 локал 13;
Факс: 034/701-360; Е-mail адреса: sekretarijat.mic@gmail.com
Остале информације:У конкурсној документацији дато је детаљно упуство у вези са
врстом доказа и начину доказивања испуњености услова прописаних чланом 75 и 76
ЗЈН,а у зависности од тога да ли понуђач наступа самостално или са подизвођачима
или као група понуђача у заједничкој понуди. Ако понуђач у понуди наведе да ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу ,дужан је да наведе проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу , а који не може бити већи
од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
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