ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

ОШ "Вељко Дугошевић" Браничево

Адреса наручиоца:

Моше Пијаде 8, 12222 Браничево

Интернет страница наручиоца:

osbranicevo.co.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Јавна набавка услуге – извођење екскурзија ученика од I до VIII разреда ОШ „ Вељко Дугошевић“ из Браничева, у школској
2014/2015. години.
Редни број јавне набавке 1/2015
Ознака јавне набавке из Општег речника јавне набавке је:
63516000 – Услуге организације путовања.
Набавка је обликована у 3 (три) партије, и то:
Бр Назив партије
1. Извођење екскурзије ученика I до IV разреда - једнодневна
2. Извођење екскурзије ученика V -VII разреда – дводневна
3. Извођење екскурзије ученика VIII разреда – тродневна

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:
Набавка је обликована у 3 (три) партије, и то:
Бр Назив партије
1. Извођење екскурзије ученика I до IV разреда - једнодневна
2. Извођење екскурзије ученика V -VII разреда – дводневна
3. Извођење екскурзије ученика VIII разреда – тродневна

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:
/

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:
/

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:
/

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:
/

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:
/

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:
/

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге број 1/2015, донеће се применом критеријума „економски најповољнија понуда “.
Елементи критеријума за избор најповољније понуде су цена и број школа са којима је агенција склопила уговор о извођењу ђачких екскурзија у
последње три године (достављање референтне листе којом доказује број школа са којима је склопила уговоре о извођењу ђачких екскурзија у
последње три године)
најповољнија цена = 40 пондера
највећи број школа са којима је агенција закључила уговоре о извођењу екскурзија = 60 пондера
број пондера утврђује се по формули
1. понуђена цена 40 пондера = 40* најповољнија цена/дату цену
2. број школа са којима је агенција закључила уговоре о извођењу екскурзија (доказ референтна листа) = 60*дати број школа/наповољнији број
школа
У случају постојања две или више понуда са истом понуђеном ценом, елеменат критеријума на основу кога ће се извршити додела уговора је
„посебна погодност“ - биће изабрана она агенција која је дала више посебних погодности.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети непосредно, по исказивању заинтересованости за учешће
у јавној набавци, закључно са даном 23.2.2015. године до 11,00 часова.у Основној школи "Вељко
Дугошевић" Браничево,ул.Моше Пијаде, бр.8, 12222 Браничево, у канцеларији секретара школе
путем e mail - os.dugosevic@gmail.com
и са Портала Управе за јавне набавке Републике Србије - www.ujn.gov.rs

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде,
Република Србија, ул.Саве Машковића 3-5, Београд, Интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs
Посредством државног органа Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт
телефонима органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама
које администрирају ови органи;
• Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштити животне средине, ул.Руже
Јовановић 27а, Београд, Интернет адреса www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и заштите
животне средине Република Србија, ул.Немањина 22-26, Београд, Интернет адреса www.merz.gov.rs
• Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања
и социјалне политике, ул.Немањина 22-26, Београд, Интернет адреса www.minrzs.gov.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца – Основна
школа „ Вељко Дугошевић’’, Моше Пијаде 8, 12222 Браничево, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати – Понуда за јавну набавку – извођење
екскурзија за ученике ОШ „ Вељко Дугошевић“ из Браничева у школској 2014/2015. години“ поштом, или лично код наручиоца. Понуђачи су дужни да понуду
сачине према упутству наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт и е-адресу.
Понуђач може поднети понуду за једну или више партија. Понуда мора обухватати најмање једну целокупну партију. Понуђач на понуди и у понуди наводи
партију на коју се понуда односи.У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију
посебно.
Свака партија ће бити предмет посебног уговора. Партије су недељиве, понуђач мора понудити све ставке појединачне партије. У случају да понудом нису
обухваћене све ставке, тј. сви тражени елементи једне партије, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 23.2.2015. године до 11:00 часова.
Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се
неблаговременом.

Место, време и начин отварања понуда:
Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину подношења
пуномоћја:
Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Основне школе
„ Вељко Дугошевић“ у Браничеву.
Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 23.02.1015. године у 11.30 часова.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Време и начин подношења пуномоћја: Отварању понуда могу присуствовати сва
заинтересована лица. Представници понуђача морају имати потписано и оверено
овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:

Одлука о додели уговора ће бити донета у року од највише
5(пет) дана, рачунајући од дана јавног отварања
понуда.
Даница Влаховић

Остале информације:
Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење понуда и
конкурсном документацијом.

