На основу чл. 39., 57 и 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама
(Службени гласник РС“, бр. 124/12)
МАТЕМАТИЧКА ГИМНАЗИЈА
Београд, Краљице Наталије 37
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

1. Врста наручиоца:

просвета

2. Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале
3. Врста предмета:
4. Број ЈНМВ:

вредности
услуге

ЈНМВ – 4/ 2014

5. Опис предмета набавке са називом и ознаком из општег речника
набавке:
ПАРТИЈА 1.
 превоз аутобусом до 130 ученика на Државно такмичење из физике за средње
школе које ће се одржати у Краљеву (време одржавања 26. и 27.04.2014.),са
поласком из Београда 25.04. и повратком 27.04.2014. године;
Назив и ознака из општег речника набавке: 60100000 : услуге друмског превоза.
ПАРТИЈА 2.
 превоз аутобусом до 40 ученика на Државно такмичење из физике за основне
школе које ће се одржати у Крушевцу (време такмичења 12. и 13.04.2014), са поласком
11.04. и повратком 13.04.2014, и смештај у хотелу са три звездице, два пуна пансиона у
Крушевцу или околини - до 35 км удаљености (време боравка 11.04.2014.до 13.04.2014.
године);
Назив и ознака из општег речника набавке: 60100000 : услуге друмског превоза.
Назив и ознака из општег речника набавке: 55110000 : услуге хотелског смештаја.

6. Критеријум i елементи критеријума за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена

7. Начин преузимања конкурсне документације односно „интернет“
адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети на сајту МАТЕМАТИЧКЕ
ГИМНАЗИЈЕ : www.mg.edu.rs. и на порталу Управе за јавне набавке или
директно у просторијама школе, на адреси Beograd, Краљице Наталије 37,
сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова.

8. Право учешћа у поступку и достaвљање доказа:
Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају
услове из члана 75. Закона о јавним набавкама. Испуњеност обавезних услова
из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. Закона о јавним набавкама понуђач потврђује
писменом изјавом датом под кривичном и материјалном одговорношћу.

9. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Рок за подношење понуда је 21.03.2014. до 12,00 часова без обзира на начин
подношења. Понуда се подноси слањем поштом или личном доставом.
Благовременим понудама ће се сматрати све понуде које стигну на адресу
школе најкасније до 21.03.2014. до 12,00 часова.
Понуде се подносе у затвореној коверти на адресу: Математичка гимназија,
Београд, Краљице Наталије 37, са назнаком : не отварати - понуда за слуге
превоза и смештаја ученика ради учешћа на државним такмичењима ЈНМВ бр.4/2014.
На полеђини коверте назначити назив понуђача, адресу, телефон и особу за
контакт.
Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда, сматраће се
неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

10. Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда ће се обавити 21.03.2014. са почетком у 12,30 часова, у
просторијама школе на адреси Београд, Краљице Наталије 37.

11. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у
поступку отварања понуда:
Сви заинтересовни понуђачи односно представници заинтересованих понуђача
уколико су у питању правна лица могу да присуствују уз пуномоћје за
присуствовање отварању понуда које мора бити у оригиналу, са бројем и
датумом под којим је издато, оверено печатом и потписано од стране одговорног
лица понуђача.

12. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у оквирном року од 10 дана од
дана јавног отварања понуда.

13.

Лице за контакт:
Љиљана Бојковић, sekretar@mg.edu.rs.

14.

Остале информације:
Наручилац задржава право да одустане од вршења избора ако установи да
ниједна понуда не одговара захтевима из конкурсне документације или из
неког другог оправданог разлога.
Наручилац задржава право да одбије понуђача уколико поседује доказ којим
потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим
уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке,
за период од претходне три године.
Понуде се подносе по партијама и варијанте нису дозвољене.

