ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
На основу члана 39, став пет Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и
68/15), Одлуке директорке школе о покретању поступка јавне набавке број: 1760 oд
13.12.2017.године
ОСНОВНА ШКОЛА „БОШКО БУХА“
XXI дивизије бр.31
БЕОГРАД
www.boskobuha.edu.rs
упућујe
ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности:
УСЛУГЕ ПРАТИЛАЦА У ПРЕВОЗУ УЧЕНИКА ОШ „БОШКО БУХА“, ПРИЛИКОМ ДОЛАСКА И ОДЛАСКА
ИЗ ШКОЛЕ , ЈН.БР.5/17
ВРСТА НАРУЧИОЦА: Установа
ВРСТА ПОСТУПКА: поступак јавне набавке мале вредности
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 5/17
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка услуга ‐ Предмет набавке је пружање услуге пратње у
ванлинијском превозу за потребе ученика са посебним потребама Основне школе „Бошко Буха“,
приликом њиховог доласка у школу, и повратка из школе на 2 трасе организованог превоза у
периоду од 09.01.2018.године до 14.06.2018.године, ангажовањем 2 (два) пратилаца у превозу у
току једног дана.
Ближи опис предмета јавне набавке дат је у Техничкој спецификацији која је саставни део
Конкурсне документације.
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 85312120 Дневне услуге у заједници за особе са
инвалидитетом и младе особе
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Критеријум за доделу уговора о јавној набавци је најнижа
цена.
НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: Преузимање Конкурсне документације
заинтересовани понуђачи могу да изврше сваког дана рока за подношење понуда:

са Портала управе за јавне набавке: www.portal.ujn.gov.rs;

са интернет странице наручиоца: www.boskobuha.edu.rs
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК: Понуда се доставља у затвореној коверти или кутији,
затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара. Понуде се достављају:

‐поштом на адресу ОСНОВНА ШКОЛА „БОШКО БУХA“, ул. XXI дивизије бр.31, 11120
БЕОГРАД
Или
‐ непосредно сваког радног дана од 8.30 ‐ 15.00 часова у Секретаријат школе, “, ул. XXI
дивизије бр.31, 11120 Београд
у року од 8 (осам) дана од дана објаве позива 13.12.2017. године, а најкасније до последњег дана
за достављање понуда 21.12.2017. године до 11,00 часова. Благовремена је понуда која, без
обзира на начин подношења, пристигне наручиоцу до датума и часа назначених у позиву. Понуда
која је поднета по истеку наведеног датума и часа, сматраће се неблаговременом и Наручилац ће
по окончању поступка отварања понуда, вратити понуду неотворену понуђачу, са назнаком да је
поднета неблаговремено. Неблаговремене и незатворене понуде неће бити разматране.
На лицу коверте уноси се адреса наручиоца: Основна школа „Бошко Буха“ , ул. XXI дивизије
бр.31, 11120 Београд, са назнаком: „ПОНУДА за јавну набавку услуга: Услуге пратилаца у
превозу ученика ОШ „Бошко Буха“, приликом доласка и одласка из школе , ЈН.БР.5/17“ и
напоменом ”не отварати пре јавног отварања понуда“.
На полеђини коверте уписује се назив и седиште понуђача, име особе за контакт и број контакт
телефона. Уколико понуђач наступа са подизвођачем или понуду подноси група понуђача, уписати
називе и седиште свих учесника у понуди.
Препоручује се понуђачима да доставе све саставне делове понуде у форми која онемогућава
убацивање, или уклањање појединих докумената након отварања понуде – повезану траком
(јемствеником) у целину и запечаћену.
МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА: Отварање понуда је јавно и обавиће се одмах по
истеку рока за подношење понуда, 21.12.2017.год. у 12.00 сати у Секретаријату Основне школе
„Бошко Буха“, ул. XXI дивизије бр.31, 11120 Београд. Отварању понуда могу да присуствују сва
заинтерсована лица. Представници понуђача који желе активно да учествују у поступку отварања
понуда, дужни су да пре почетка отварања понуда предају Комисији за јавну набавку овлашћења
за учествовање у поступку отварања понуда.
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА. Одлука о додели уговора донеће се у року од
10 дана од јавног отварања понуда.
Лице за контакт:Наташа Станковић, e‐mail: boskobuha@eunet.rs

