OСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
Дел.бр.560/1
Дана: 07.08.2013.
КОВИН
На основу члана 39. став 5. и чланова 55, 57 и 60. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник
РС“ бр.124/2012) Наручилац Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Ковин упућује позив
понуђачима да поднесу писмене понуде, у складу са условима утврђеним овим позивом и
конкурсном докуметацијом
ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГЕ ПРЕВОЗА
УЧЕНИКА
ЈН бр.1-III/2013
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:
Назив: Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Ковин
Адреса: Трг Жарка Зрењанина бр.7, 26220 Ковин
Телефон/факс:013/741-300
Интернет страница наручиоца: www.zmajkovin.edu.rs
2. ВРСТА НАРУЧИОЦА: просвета.
3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: јавна набавка мале вредности.
4. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА И ОПШТЕГ РЕЧНИКА
НАБАВКЕ: услуга превоза ученика из Жарковца и Кречанске улице до матичне
школе у Ковину у првом полугодишту школске 2013/2014.године-60130000-Услуга
друмског путничког превоза за посебне намене.
Релација: из Жарковца и Кречанске улице до матичне школе у Ковину Трг Жарка
Зрењанина бр.7 и назад.
Укупан планирани број ученика који се превозе: 25 ученика
разреда)
-

Нижи разреди: 12 ученика (I-IV разреда)

-

Виши разреди: 13 ученика (V-VIII разреда)

узраста (I-VIII

Рад школе се одвија у две смене (у једној смени су ученици нижих разреда, а у
другој смени су ученици виших разреда), које се мењају сваке две недеље:
Ученици у првој смени морају бити у матичној школи најкасније до 7 45 часова
сваког наставног дана по школком каленадару (Правилник о школском календару
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за основне школе са седиштем на територији АП Војводине за школску
2013/2014.годину), односно најкасније до 1315 часова у другој смени. Организовати
повратак деце у року од најкасније 10 минута по завршеној настави свих разреда у
првој, односно другој смени.
5. КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
6. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДНОСНО
ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ДОСТУПНА
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и на
интернет адреси наручиоца: www.zmajkovin.edu.rs.
7. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији 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: OШ “Јован Јовановић Змај“ Ковин, Трг Жарка
Зрењанина бр.7, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге – превоз
ученика, ЈН бр.1-III/2013 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
20.08.2013.године до 11 часова.
8. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана
20.08.2013.године у 1130 часова, у просторијама ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин
Трг Жарка Зрењанина бр.7.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
9. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

МОГУ

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени
представници понуђача.
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Представник понуђача дужан је
учествовање у отварању понуда.

да достави уредно оверено овлашћење за

10. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде,
одбије све неприхватљиве понуде.
Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије наручилац
доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву
понуду.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет) дана од дана отварања
понуда.
У случајевима из члана 109. Закона, Наручилац ће донети одлуку о обустави
поступка.
11. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Драгана Михајлов, дипломирани правник-секретар школе.
Тел/факс:013/741-300.
e-mail: zmajkovin@gmail.com
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