ОШ“ВАСА СТАЈИЋ“
БРОЈ:25-20
ДАТУМ:16.01.2020.године
МОКРИН
На основу одредби чл. 39 Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС
бр.124/12,14/15 и 68/15), наручилац Основна школа „Васа Стајић“у Мокрину,
доставља :

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Наручилац - назив, адреса:
Наручилац је Основна школа “Васа Стајић“, Светог Саве 101 ,23305
ПИБ: 101082730
Матични број: 08020892
Назив и шифра делатности: основно образовање 8520
Е-mail адреса: osvasastajic@gmail.com
Интернет страница: www.osvasastajicmokrin.edu.rs
II ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке мале вредности je набавка услуга – наставе у
природи за школску 2019/2020. години
Ознака из општег
речника набавки:

63516000

Услуге организације путовања

2. Врста поступка јавне набавке
Јавна набавка извођење наставе у природи за школску 2019/2020. години (у
даљем тексту: Јавна набавка) се спроводи у поступку јавне набавке мале
вредности, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се
уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда за предметну набавку
објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, заједно
са Конкурсом документацијом.
3. Рок и начин подношења понуда
Конкурсна документација се преузима лично , сваког радног дана од 08:00 до 13:00
часова у просторија школе, Светог Саве 101 Мокрин или на Порталу јавних набавки:
http://portal.ujn.gov.rs/ од 17.01.2020. године, (након објављивања позива и конкурсне
документације на Порталу јавних набавки).
Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања огласа односно
објављивања позива на Порталу јавних набавки, односно крајњи рок за
достављање понуда је 24.01.2020. године, до 10.30°° часова. Све понуде

које стигну на адресу наручиоца најкасније наведеног рока сматраће се
благовременим.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног
пријема и понуђачу ће издати потврду о пријему. 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.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену
понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан
да јасно назначи који део понуде мења. По истеку рока за подношење понуда
понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
Понуде се подносе у затвореној коверти овереној печатом са назнаком
- наставе у природи за школску 2019/2020. години, са назнаком– НЕ
ОТВАРАТИ, на адресу Основне школе „Васа Стајић“, ул. Васе Стајића бр.101,
23305 Мокрин , сваког радног дана у периоду од 8 -13 часова.
Понуђач је дужан да на полеђини коверте наведе назив, адресу, име
особе за контакт, број телефона и отисне печат на месту затварања коверте.
Понуђач подноси понуду лично или путем поште. Ако понуђач подноси
понуду путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране
наручиоца до назначеног датума и часа.
4. Време и место отварања понуда
Јавно отварање понуда ће се обавити 24.01.2020. године, са
почетком у 11.00 часова, у просторијама Основне школе“Васа Стајић“, на
адреси Светог Саве бр. 101, Мокрин
Јавном отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано
лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача. Представници понуђача дужни су да пре почетка
отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у
поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању
понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код
понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
5. Критеријум за оцењивање понуда
У поступку јавне набавке мале вредности број 01/2020 - наставе у
природи за школску 2019/2020. години критеријум за оцену најповољније
понуде је економски најповољнија понуда.
6. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Рок за доношење Одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10
(десет) дана од дана отварања понуда, у складу са чланом 108. став 3. Закона
о јавним набавкама.

7. Обустава поступка
Наручилац доноси Одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико
нису испуњени услови за доделу уговора.(члан 109. став 2. Закона о јавним
набавкама).
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу
извештаја о стручној оцени понуда.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и
доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка
и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је
престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће
понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.
Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке
писмено образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и да је
достави понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.
Наручилац је дужан да у року од пет дана од дана коначности одлуке о
обустави поступка јавне набавке, објави обавештење о обустави поступка јавне
набавке.
Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке
одлучи о трошковима припремања понуде из члана 88. став 3. овог закона.
Коначна одлука о обустави поступка представља извршни наслов за
трошкове припремања понуде из члана 88. став 3. овог закона.

Лице за контакт: Цвија Гребец Томић, 0230-62-048

