На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012,14/2015,68/2015), Земунска гимназија објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке за услугу извођења екскурзије , обликована по партијама
ЈН бр: 1/2017
Назив наручиоца: Земунска гимназија
Адреса наручиоца: Градски парк 1
Интернет страница наручиоца: http://www.zemunskagimnazija.edu.rs
Врста наручиоца:Образовање
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке услуга, обликован по партијама:
Партија 1-Услуга организовања екскурзија за ученике трећег разреда;
Партија 2-Услуга организовања екскурзија за ученике четвртог разреда;
За услугу : извођења екскурзије за трећи и четврти разред гимназије
Назив и ознака из општег речника набавке: 6351600 - Услуге организације путовања
Критеријум, елементи критеријума за доделу оквирног споразума : најнижа понуђена цена по
партији
Циљ поступка:
Поступак јавне набавке се спроводи по партијама ради закључења уговора за сваку партију посебно
Пружалац услуге се обавезује да организује екскурзију према Правилнику о наставном плану и
програму за гимназију („Службени гласник СРС – Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Службени
гласник РС- Просветни гласник“, бр. 3/91, 3/92, 17/93, 2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/2002, 5/2003,
10/2003, 11/2004,18/2004, 24/2004, 3/2005, 11/2005, 2/2006, 6/2006, 12/2006, 17/2006, 1/2008,
8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 7/2011, 4/2013, 14/2013 и 17/2013).
Рок трајања уговора – једна година од дана обостраног потписивања.
Рок за достављање понуда је 30.01.2017. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну
на адресу наручиоца до 30.01.2017.године до 15:30 часова, без обзира на начин на који су
послате. Отварање понуда ће се обавити у просторијама Наручиоца 30.01.2017. године,у 16:00 у
канцеларија директора Школе.
Понуђачи подносе понуде непосредно или путем поште на адресу : Земунска гимназија Градски
парк 1, 11080 Земун. Понуде се подносе у затвореној коверти тако да се приликом отварања понуда
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој страни понуде понуђач је дужан да
напише текст: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ,
ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА ЈН БР 1/2016-НЕ ОТВАРАТИ, а на полеђини назив, адресу
понуђача, број телефона и име особе за контакт.
Неблаговремене понуде ће по окончању поступка отварања понуда бити враћене понуђачима
неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају
имати уредно овлашћење које ће предати Комисији за јавне набавке приликом отварања понуда.
Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора по свакој од партија, биће донета у року до 25
дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт:
Додатна обавештења и информације у вези са припремом понуде могу се добити писаним путем
– поштом или на е-mail racunovodstvo2@zemunskagimnazija.edu rs.

