ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Основна школа"Мирослав Букумировић-Букум"

Адреса наручиоца:

12309 Шетоње

Интернет страница наручиоца:

http://skolabukum.nasaskola.rs/

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Аутобуски превоз ученика и наставника Основне школе"Мирослав Букумировић-Букум"
Шетоње за школску 2017/2018. годину

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда.
Eлементи критеријума су:
-понуђена цена
до 50 пондера
- технички капацитет
до 20 пондера
- пословни капаците
до 15 пондера
- самостални наступ понуђача
15 пондера
УКУПНО
100 пондера
Уколико после извршеног бодовања понуда, две или више понуда имају једнак највећи број бодова, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача, која има највећи број бодова по основу елемента критеријума „Понуђена цена'' у случају исте цене, као
најповољнија биће изабрана понуда према повољнијој старосној структури возила.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Предметна конкурсна документација, може се преузети у канцеларији секретара школе у
времену од 08-12 часова, на интернет страници наручиоца http://skolabukum.nasaskola.rs/ и
Порталу јавних набавки.

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуда се доставља у писаном облику, у затвореној коверти, са назнаком ''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Бр. Аутобуски
превоз ученика и наставника Основне школе“Мирослав Букумировић-Букум“ Шетоње –НЕ ОТВАРАЈ, поштом или лично, на
адресу: Основна школа „Мирослав Букумировић-Букум“ Шетоње ,Комисија за јавне набавке, 12309 Шетоње. На полеђини
коверте се наводи назив, број телефон и адреса понуђача, име и презиме особе за контакт.
Понуда се може поднети у року од 8 дана од дана објављивљања на Порталу јавних набавки , односно до 29.06.2017.
године, до 9,00 часова.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Све понуде које су поднете супротно забрани предвиђеном чланом 87. став 4. Закона о јавним набавкама биће одбијене.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по
окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 29.06.2017. године у 9:30 часова у просторијама
Основне школе“Мирослав Букумировић-Букум“ 12309 Шетоње

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да
пре почетка отварања понуда комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања
понуда.
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено
печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

Рок за доношење одлуке:

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.
Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

Лице за контакт:

За све потребне информације и достављање понуда, заинтересовани се
могу обратити мејлом sekretarbukum@gmail.com или факсом 012-347-487

Остале информације:

