ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Економско-трговинска школа Бор

Адреса наручиоца:

Београдска 10, 19210 Бор

Интернет страница наручиоца:

etsbor@open.telekom.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

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:

Извођењe екскурзија за ученике II, III и IV разреда Економско-трговинске школе Бор у шк.
2015/2016. години
63516000 - Услуге организације путовања

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

Три
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:

Економски најповољнија понуда

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
etsbor@open.telekom.rs
www.portal.ujn.gov.rs

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:
Подаци о пореским обавезама – Пореска управа (Министарства финансија, Републике Србије), Саве
Машковића 3-5, Београд. Интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством државног органа Пореске
управе, могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе, о пореским обавезама које администрирају ови органи.
Подаци о заштити животне средине – Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд.
Интернет адреса: www.sepa.gov.rs (Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике
Србије, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса: www.mpzzs.gov.rs).
Подаци о заштити при запошљавању, условима рада – Министарство рада, запошљавања и социјалне
политике, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђачи своје понуде подносе у затвореним ковертама, поштом или лично на адресу:
Економско-трговинска школа Бор
Београдска 10, 19210 Бор
са назнаком ,,Понуда за јавну набавку услуга – извођење екскурзије за други, трећи и четврти разред
Економско-трговинске школе Бор у шк. 2015/2016. години, ЈН бр 2/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”
Навести број партије/а за коју/е се подноси понуда.
На полеђини коверте написати назив и адресу понуђача.
Рок за подношење понуда је 15. јануар 2015. године до 15 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда обавиће се јавно, 15. јануара у 16 часова у канцеларији директора школе
на адреси: Економско-трговинска школа, Београдска 10, Бор.
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

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

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача. Пуномоћје на основу кога ће присутни представник доказати овлашћење за
активно учешће у поступку јавног отварања понуда мора бити оверено печатом и потписано
од стране овлашћеног лица понуђача.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:
Остале информације:

8 дана од дана отварања понуда

Ненад Ђорђевић, секретар школе
etsbor@open.telekom.rs

