ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1. Наручилац
ОШ „Север Ђуркић“ Бечеј позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са
законом, конкурсном документацијом и позивом.
2. Подаци о наручиоцу
ОШ „Север Ђуркић“ Бечеј, ул. Зелена бр. 102, Бечеј (у даљем тексту Наручилац), спроводи јавну набавку
услуга- извођење екскурзија за ученике ОШ „Север Ђуркић“ Бечеј у школској 2014/2015. години. Предметна
јавна набавка је набавка мале вредности обликована по партијама и спроводи се у складу са Законом о јавним
набавкама („Сл гласник РС“ број 124/2012).
Интернет адреса наручиоца: www.severci.edu.rs
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности су услуге- извођење екскурзија за ученике ОШ „Север Ђуркић“ Бечеј у
школској 2014/2015. години- ЈНМВ 1/2015 обликована по партијама
Шифра из општег речника набавке: 63516000- услуге организације путовања
Јавна набавка је обликована по партијама и то:
1. Партија 1- Први разреди
2. Партија 2- Други разреди
3. Партија 3- Трећи разреди
4. Партија 4- Четврти и пети разреди
5. Партија 5- Шести разреди
6. Партија 6- Седми разреди
7. Партија 7- Осми разреди
4. Критеријум за оцењивање понуда
Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда. Понуде ће се оцењивати применом
критеријума економски најповољније понуде, где се укупна оцена понуде добија збиром пондера а затим се
врши рангирање понуђача. Критеријуми и пондери за избор економски најповољније понуде су:
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА (ПЦ)
Максималан износ овог критеријума износи 50 пондера. Максималан износ добија понуђач који понуди најнижу
цену. Остали понуђачи рангирају се по формули:
БП=50*(ПЦмин/ПЦх) где су:
БП- број добијених пондера
ПЦмин- најнижа понуђена цена
ПЦх- понуда за коју се рачунају пондери
2. РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА (РЛ)
Максималан износ овог критеријума износи 20 пондера.
Број остварених уговора о реализацији екскурзија и наставе у природи са основним и средњим школама и
предшколским установама за период од 01.09.2011. године до дана подношења понуде и то:
1. Преко 100 уговора- 20 пондера
2. Од 81 до 100 уговора- 17 пондера
3. Од 61 до 80 уговора- 14 пондера
4. Од 41 до 60 уговора- 11 пондера
5. Од 21 до 40 уговора- 8 пондера
6. До 20 уговора- 5 пондера
3. БРОЈ ГРАТИСА (БГ)
Максималан износ овог критеријума износи 30 пондера. Број пондера рачуна се на следећи начин:
1. Један гратис на 10 плативих ученика- 30 пондера
2. Један гратис на 15 плативих ученика- 15 пондера
3. Један гратис на 20 плативих ученика- 10 пондера

Укупна оцена понуде се добија збиром пондера по превиђеним критеријумима, а затим се врши рангирање
понуда. Максималан износ пондера је 100.
Када у понуди нису дати сви елементи или је назначено „по договору“ таква се понуда неће бодовати и
наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву у сладу са чланом 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним
набавкама.
5. Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсну документацију заинтересована лица могу преузети на Порталу јавних набавки или на интернет
страници ОШ „Север Ђуркић“ Бечеј: www.severci.edu.rs.
6. Рок и начин подношења понуде
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 20.02.2015. године до 12,00
часова на адресу: ОШ „Север Ђуркић“ Бечеј, Зелена улица бр. 102, 21220 Бечеј.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов
захтев, 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.
Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу наручиоца, с тим да ће понуђач
на коверти или кутији назначити следеће:
„Понуда за јавну набавку услуга- извођење екскурзија за ученике ОШ „Север Ђуркић“ Бечеј у
школској 2014/2015. години, ЈНМВ бр. 1/2015 - НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини коверте наводи свој тачан
назив и адресу, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. Понуда треба да
буде повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или
замењивати појединачни листови.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно забрани, члану 87. став 4. Закона о јавним
набавкама.
7. Време и место отварања понуда
Јавно отварање понуда одржаће се 20.02.2015.године у 13,00 часова, на адреси наручиоца.
8. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу
активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда,
представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају
писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.
Наручилац ће искључити јавност у поступку отварања понуда уколико је то потребно ради заштите података
који представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају
тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података. У таквом случају наручилац доноси одлуку
којом одређује разлоге за искључење јавности и да ли се искључење јавности односи и на представнике
понуђача.
9. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о избору најповољније понуде
Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена, наручилац ће донети у року од 5 дана од јавног отварања
понуда, и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана њеног доношења.
10. Лице за контакт: У периоду одређеном за припрему и достављање понуда, за све додатне информације
заинтересовани се могу обратити секретару ОШ „Север Ђуркић“ Бечеј- Далили Дујаковић на број телефона
021/6915-840 или путем е-мејл адресе: severci.pravo@stcable.net.

