Основна школа „Скадарлија“
Ул. Француска бр. 26, 11000 Београд
На основу чл. 55. ст. 1. тач. 2), чл. 32, чл. 40, 40а став 1. и чл. 60. став 1. тач. 1) ЗЈН,
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ОП ЈН са циљем ОС - „Екскурзије, излети и настава у природи “ бр.: 02/19
НАРУЧИЛАЦ:
 Наручилац: Основна школа „Скрадарлија“ Ул. Француска бр. 26; 11000 Београд
ВРСТА ПОСТУПКА: Јавна набавка - отворени поступак (чл. 32. ЗЈН) са циљем закључења ос са
једним добављачем у складу са чланом 40. и чланом 40а став 1. ЗЈН.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Предмет ове јавне набавке су услуге: Извођење екскурзија
и наставе у природи, за потребе ОШ „Скадарлија“ из Београда.
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:
63516000 → услуге организације путовања
ПРИРОДА И ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА УСЛУГА И БРОЈ ПАРТИЈА.
Предмет јавне набавке је обликован у седам (7) партија

 I партија: Настава у природи на Тари – 2.700.000,00;
 II партија: Настава у природи на Златибору – 2.000.000,00;
 III партија: Екскурзија-излет за ученике 1. и ППП, 2., 3. и 4. разреда школе –
797.500,00;
 IV партија: Екскурзија за ученике 5. разреда школе – 390.000,00;
 V партија: Екскурзија за 6. разреда школе – 357.500,00;
 VI партија: Екскурзија за ученике 7. разреда школе – 260.000,00;
VII партија: Екскурзија за ученике 8. разреда школе – 495.000,00.
НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
- Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs
- Интернет адреси наручиоца: www.osskadarlija.edu.rs
ПРАВО НА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА имају сви понуђачи који испуњавају обавезне услове у
поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. ЗЈН,
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:
Крајњи рок за доставу понуде је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки, односно до 02.09.2019. године до 10:00 часова.
Понуду доставити у затвореној коверти или кутији и то на начин да се приликом отварања понуде
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком – „Понуда за јавну набавку –
отворени поступак са циљем закључења оквирног споразума број 02/19 – услуге –
Екскурзије, излети и настава у природи“, са назнаком броја и назива партије за коју се
подноси понуда (назив и број из тачке 7. на страни 4. ове конкурсне документације), те

напоменом „ПОНУДА, НЕ ОТВАРАТИ“, путем поште или лично на адресу наручиоца у улици
Француска бр. 26.
Благовременом се сматра понуда која је примљена и оверена печатом пријема наручиоца
најкасније до 10:00 часова последњег дана рока, без обзира на начин на који је послата.
МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА:
Поступак отварања понуда ће се спровести дана 02.09.2019. године, у 14:00 часова, па по
партијама, у просторијама наручиоца на адреси: Ул. Француска бр. 26; 11000 Београд.
УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ
Поступак отварања понуда је јаван. Јавност подразумева присуство представника понуђача
КРИТЕРИЈУМ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: најнижа понуђена цена.
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: Одлука о закључењу оквирног споразума донеће се на основу
члана 108. став 2. ЗЈН, у року који не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда и
биће објављена на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења.
КОНТАКТ ОСОБА: Вера Лазовић, Секретар школе; адреса електронске поште (email):
skadarlija@sezampro.rs од 09:00 до 15:00 часова сваког радног дана (од понедељка до петка).

Комисија за ЈН ОП са циљем закључења ОС бр. 02/19

