РЕПУБЛИКА СРБИЈА Основна школа
„Милинко Кушић “
Број: 1162/2
Дана:30.10.2018.
Ивањица, 13 септембар 54
Тел: 032/ 661-117, 660-780
Е-mail: osmkusic@ eunet.

ОСНОВНА ШКОЛА ,,МИЛИНКО КУШИЋ“ У
ИВАЊИЦИ 13. септембар 54 32250 Ивањица
објављује
ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности 4/2018 за јавну
набавку услуга – организовање једнодневних и вишедневних екскурзија и наставе у
природи за школску 2018/19.годину
Назив наручиоца: Основна школа ,,Милинко Кушић“
Адреса наручиоца: 13. септембар 54 32250 Ивањица

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности,обликована по партијама
ради закључења оквирног споразума.
Интернет страница наручиоца:
www.osmilinkokusic.edu.rs Врста наручиоца: просвета
Врста предмета: услуге
Опис предмета набавке: Организовање екскурзија и наставе у природи . Назив и ознака
из општег речника набавке 63516000 – услуге организације путовања.
Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда.
Оквирни споразум се закључује за сваку партију са сваким понуђачем за период до
01.06.2019.године.
Није резервисана набавка.
Преузимање конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети на
Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, на интернет страници наручиоца
www.osmilinkokusic.edu.rs.
Начин подношења понуде и рок подношења понуде: Понуђач понуду подноси
непосредно или путем поште у затвореној коверти и то затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
07.11.2018. године до 14:00 часова.
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.
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће бити извршено дана
07.11.2018.године у 14,30 часова.Отварање понуда је јавно и врши се у канцеларијама
ОШ ,,Милинко Кушић“ у Ивањици 13. септембар 54 32250 Ивањица. Услови под

којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, што ће
докaзати предајом потписаног и овереног овлашћења, у оригиналу, непосредно пре
почетка отварања понуда.
Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет )
дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Маријана Поледица, секретар школе
e-mail адреса osmkusic@eunet.rs факс: 032/660-780 и 032/661-117

