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На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 60., став 1., т. 2., Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 68/2015), Правилника број 110-00-2/2013-01 од
27.03.2013. године о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова, као и Одлуке директора Школе о
покретању поступка јавне набавке мале вредности број 511 од 15.01.2019. године, ОШ ''Ђура
Јакшић'', Ковин, ЈНА бр. 34, објављује:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац је ОШ '' Ђура Јакшић'', ул. ЈНА бр. 34, 26220 Ковин ;
е-mail: osdjaksic@mts.rs ( у даљем тексту: Наручилац).
Врста наручиоца: Просвета
2. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка број 1/2019 спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности, по партијама,
а ради закључења уговора о јавној набавци.
3. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Набавка услуге- превоз ученика ознака из Општег речника јавних набавки
60130000 услуге друмског путничког превоза за посебне намене
Предмет јавне набавке је обликован у 2 партије и то:
ПАРТИЈА 1. – услуга превоза на релацији Скореновац - Ковин
ПАРТИЈА 2.- услуга превоза на релацији Скореновачки пут – Ковин
Понуђач може да конкурише за једну, или обе партије.
Понуђач је дужан да у понуду назначи да ли се понуда односи на целокупну набавку, или
само на одређене партије.
У случају да Понуђач у понуди назначи да се понуда односи за све партије, она мора
бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Детаљан опис захтева у вези са сваком партијом дати су у конкурсној документацији.
У зависности од избора Понуђача, уговор ће се закључити за једну, или све
патрије
4. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.000.000,оо дин. без ПДВ-а
По партијама:
ПАРТИЈА 1. - услуга превоза на релацији Скореновац - Ковин
818.182,оо дин.-без ПДВ-а,
ПАРТИЈА 2.- услуга превоза на релацији Скореновачки пут - Ковин
181.818,оо дин-без ПДВ-а
5. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
1. Квалитет
Квалитет предметне услуге мора бити у складу са важећим стандардима и правилницима о
квалитету.
2. Рок извршења услуге: Понуђач је дужан да услугу превоза ученика врши по реду
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вожње одређеном у техничкој спецификацији. Понуђач се мора строго придржавати
уговореног реда вожње. У случају квара возила изабрани понуђач мора обезбедити друго
возило које ће у што краћем року заменити неисправано.
Предмет јавне набавке је превоз ученика од Скореновца, Скореновачког пута, до ОШ ''Ђура
Јакшић'' у Ковину и од Школе до назначених релација, по броју ученика, месеци и реду
вожње:
Број путника: 27 ученика
релација
Скореновац - Ковин
Скореновачки пут - Ковин

број путника
21
6

Број месеци: за све партије је 9 месеци
Време поласка и доласка возила:
За Партију 1 и Партију 2.:
Превоз се обавља за две смене. Прва смена за све ученике школе почиње у 7.30 часова, а
друга смена у 13.00 часова.
Прва смена за ученике нижег разреда од 1-4-ог, завршава се у 11,55 часова, за а за више
разреде од 5-8-ог у 12, 45 часова
Друга смена за ученике нижег разреда од 1-4-ог, завршава се у 17,25, а за ученике виших
разреда од 1-8-ог у 18,15 часова.
Обавеза је превозника да са свих релација превезу ученике до Школе како би на време стигли
на почетак наставе, а после наставе да их превезе назад до куће, на назначеним релацијама.
6. ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1/2019 са назнаком (НЕ ОТВАРАТИ).
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
Понуде се достављају путем поште или се доносе лично сваког радног дана од 10,00 до 13,00
сати на адресу Наручиоца: ОШ ''Ђура Јакшић'', ул. ЈНА, бр. 34., 26220 Ковин.
Рок за достављање понуда је до 30.01.2019. године до 12,00 часова.
Понуде које стигну после наведеног рока и сата сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене
Понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од
стране одговорног лица Понуђача.
Сви обрасци који су саставни део конкурсне документације морају бити попуњени на српском
језику, откуцани или читко исписани штампаним словима, јасни, недвосмислени, потписани
од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са упутством из конкурсне
документације.
7. МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА
Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда и то
дана 30.01.2019.године у 12,15 часова у просторијама Наручиоца: ОШ ''Ђура Јакшић'',
ул. ЈНА, бр. 34., Ковин, уз присуство овлашћених представника Понуђача.
Представници Понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну
набавку Наручиоца доставе пуномоћја за присуствовање отварању понуда. Пуномоћје се
доставља у писаној форми и мора бити заведено код Понуђача, оверено печатом и потписано
од стране овлашћеног лица Понуђача.
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8. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА.
Критеријум за оцењивање понуда је НАЈНИЖА ЦЕНА
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи рок плаћања, водећи рачуна да тај рок
буде дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама (''Сл.глaсник РС'' бр.119/2012, 21/2013, 68/2013), a aко је и рок
плаћања исти онда ће бити изабрана понуда оног понуђача чија је понуда прва пристигла код
Наручиоца.
9. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДНОСНО
ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки, www.portal.ujn.gov.rs
и Интернет страници Наручиоца www.os-djurajaksic.edu.rs, или непосредно у просторијама
ОШ ''Ђура Јакшић'', ул. ЈНА бр. 34., Ковин, у канцеларији секретара школе, у времену од
10,00 до 13,00 часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда.
10. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ
У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници
понуђача. Представници Понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда, Комисији за
јавну набавку Наручиоца доставе пуномоћја за присуствовање отварању понуда. Пуномоћје
се доставља у писаној форми и мора бити заведено код Понуђача, оверено печатом и
потписано од стране овлашћеног лица Понуђача.
11. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све
неприхватљиве понуде. Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја
комисије наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну
прихватљиву понуду. Наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи
понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве
тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене
вредности јавне набавке. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет) дана од
дана отварања понуда. У случајевима из члана 109. Закона, Наручилац ће донети одлуку о
обустави поступка.
12. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Емилија Дракулић, дипломирани правник-секретар школе. Тел/факс:013/741-081
e-mail: osdjaksicsekretar@gmail.com
Председник Комисије
________________________
Дракулић Емилија
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