На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ број. 124/12,
14/2015 и 68/2015 ) и Одлуке директора Гимназије „20.октобар“ Бачка Паланка о покретању
поступка јавне набавке редни број 33-1/19 од 24.1.2019. године, Комисија образована за
спровођење поступка Решењем бр. 33-2/19 од 24.1.2019. године, објављује:
ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:
ГИМНАЗИЈА „20.ОКТОБАР“, Трг братства и јединства бр.23, 21400 Бачка Паланка, матични број:
08062358, ПИБ 100496573
ВРСТА ПОСТУПКА:

Јавна набавка мале вредности

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке мале вредности бр.2/2019 је је набавка услуга извођења екскурзије ученика
2.разреда школске 2018/2019.године и 4. разреда школске 2019/2020. године
Ознака из општег речника 63516000 – услуге организације путовања
ПАРТИЈЕ:

Предметна јавна набавка је обликована по партијама

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ:
Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова су
ближе одређени конкурсном документацијом
ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА:
Понуде са варијантама нису дозвољене

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума «најнижа понуђена цена»

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да
се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Коверат мора
бити оверен печатом понуђача на месту затварања. На коверти се мора назначити предмет и број
јавне набавке, као и деловодни број понуде заведене код понуђача. Незапечаћена понуда неће
бити разматрана.
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Гимназија „20. октобар“, Трг братства и јединства 23, 21400 Бачка
Паланка са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку бр.2/2019 услуга извођења екскурзије за
ученике Гимназије „20. октобар“ Бачка Паланка и број партије за коју се понуда подноси - НЕ
ОТВАРАТИ”.
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.
У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин
који је одређен у конкурсној документацији.
Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације, са свим неопходним доказима
предвиђеним у конкурсној документацији. Понуда се попуњава на српском језику, читко.
Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази, обележити датум и
сат 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.
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 11.2.2019. године,
до 12.00 часова, без обзира на начин подношења.
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 11.2.2019. у 12.30 часова у секретаријату Гимназије „20.
октобар“ Бачка Паланка, Трг братства јединства 23.
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА:

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Секретар Рамић Стана

e-mail: gimnazijabp@mts.rs

