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МАТЕМАТИЧКАГИМНАЗИЈА,Београ, Краљице Наталије 37 

објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

У поступку јавне набавке услуге- Извођење екскурзија за ученике у школској        

2016/2017. години- ЈНВВ  бр.1. /2015 

 
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

Назив наручиоца: МАТЕМАТИЧКА ГИМНАЗИЈА 

Адреса наручиоца:11000 Београд, Краљице Наталије 37, ПИБ: 100059449, Матични 

број: 07003030 

Интернет страница Наручиоца:  www.mg.edu.rs 

 
2. Врста наручиоца: просвета ,шифра делатности: 85.20 основно образовање, 85.31 

средње образовање  
3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 
4. Врста предмета:  услуга  
5. Опис предмета јавне набавке:: извођења екскурзије ученика школе, услуге 

организације путовања – 6351600 
6. Партије: Предмет јавне набавке обликован је по партијама: 

Партија бр. 1.-тродневна екскурзија за ученике осмог разреда 
Партија бр. 2.-четвородневна екскурзија за ученике другог разреда 
Партија бр. 3.-шестодневна екскурзија за ученике трећег разреда 
Партија бр. 4-осмодневна екскурзија  за ученике четвртог разреда 

7. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 
8. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може 

преузети на Порталу Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs и на интернет 
страници наручиоца www.mg.edu.rs  у електронском облику 

9. Начин подношења понуде и рок: Понуђачи подносе понуде непосредно (од 10 до 14 
часова), или путем поште на адресу Математичка гимназија, Београд, Краљице 
Наталије 37, 11000 Београд.Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, 
затвореној на начин 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 ЈНВВ бр.1/2015 -  услуга Извођење екскурзија за ученике у школској  
2016/2017. години- ЈНВВ  бр. 1/2015. и бројем партије за коју конкурише - НЕ 
ОТВАРАТИ”, за Наручиоца: Математичка гимназија , Београд а на полеђини назив, 
адресу понуђача, број телефона и факса подносиоца понуде и  име особе за контакт. 
Уколико понуђач конкурише за више партија свака понуда мора да буде запакована 
у посебној коверти за назнаком партије на коју се конкурише 

tel:%2B381-11-3628-375
tel:%2B381-11-3612-595
http://www.mg.edu.rs/
http://www.mg.edu.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.mg.edu.rs/


Рок за достављање понуде је 19.02.2016. године. Благовременом ће се сматрати све 
понуде које стигну на адресу наручиоца до 19.02.2015.  године до 14:00 часова, без 
обзира на начин на које су послате. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 
10. Место, време и начин отварања понуда:Јавно отварање понуда обавиће се након 

истека рока за подношење понуда, дана 19.02.2015.  године у 16:00 часова, на адреси 
Математичка гимназија, Краљице Наталије 37, 11000 Београд.Отварање понуда је јавно 
и може  присуствовати свако заинтересовано лице. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити , сматраће се 
неблаговременом. 
Неблаговремено поднете понуде ће по окончању поступка отварања понуда бити 
враћене понуђачима неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено. 
Пожељно је да сва документа , достављена уз понуду буду повезана траком и 
запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати а да се видно не оштете листови 
или печат. 

11. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача. 
Представници понуђача , пре почетка јавног отварања понуда, морају Комисији 
наручиоца поднети пуномоћје за учешће у поступку јавног отварања понуда. 

12. Рок за доношење одлуке:Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана од 
дана отварања понуда. 

13. Контакт: Лица за контакт:Јасмина Војводић Видановић, службеник за јавне набавке 
Е - mail: jasmina.vojvodic@gmail.com 

НАРУЧИЛАЦ ЗАДРЖАВА ПРАВО ДА ОДУСТАНЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ОБЈЕКТИВНИХ РАЗЛОГА У СВАКОМ ТРЕНУТКУ ПРЕ ПОТПИСИВАЊА 

УГОВОРА. 

 

 

 


