РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
''МИЛОРАД МИЋА МАРКОВИЋ''
БРОЈ: 755
ДАТУМ: 18.09.2019. год.
МАЛА ИВАНЧА
На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/12, 14/15 и 68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“,
број 86/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 752 од 18.09.2019.
године, Наручилац – Основна школа ''Милорад Мића Марковић, Мала Иванча oбјављује:
Позив за подношење понуда
Основна школа ''Милорад Мића Марковић“ 11233 Мала Иванча, позива све заинтересоване
понуђаче да припреме и поднесу понуду за јавну набавку услуга - извођење екскурзија и наставе у
природи за ученике у школској 2019/2020. години.
Назив односно ознака из општег речника јавних набавки: 63516000 - услуге организације
путовања, 51100000 – хотелске услуге
Јавна набавка добара спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности.
Јавна набавка је обликована по партијама и то:
 Партија 1 – екскурзија за ученике о првог до четвртог разреда и
 Партија 2 – еккурзија за ученике од петог до шестог разреда
 Партија 3 – настава у природи за ученике од првог до четвртог разреда
 Партија 4 – дводневна екскурзија за ученике седмог и осмог разреда
Понуђач може поднети понуду за једну или све партије.
Конкурсна документација може се преузети са Портала јавних набавки или код наручиоца – ОШ
''Милорад Мића Марковић '' 11233 Мала Иванча, канцеларија секретара.
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. 02/2019 – извођење екскурзија за ученике у школској 2019/2020.
години– НЕ ОТВАРАТИ“
На полеђини ковертe – кутије навести назив, адресу, телефон и факс понуђача, као и име и
презиме овлашћеног лица за контакт.
Благовременим ће се сматрати понуде које буду примљене од стране наручиоца најкасније до
30.09.2019. године до 11,00 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 назнаком да су поднете неблаговремено.

Отварање понуда обавиће се 30.09.2019. године, са почетком у 12,00 часова, у просторијама
матичне школе у Малој Иванчи.
Отварању понуда могу присуствовати законски заступници понуђача или лица са писменим
пуномоћјем, којим су овлашћени да присуствују отварању понуда, потписаним и печатираним од
стране законског заступника понуђача.
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Одлука о избору понуђача биће донета до 08.10.2019.године.
Лице за контакт: Драгана Марковић, секретар 011-8253-202.

