На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015, у даљемтексту: ЗЈН), Средња медицинска школа „Др Ружица Рип“, Сомбор објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ - УСЛУГЕ ВАНЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊЕ
МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ „ДРРУЖИЦА РИП“ У СОМБОРУНА ВЕЖБЕ, САЈАМ ИТАКМИЧЕЊА
ЈАВНА НАБАВКА бр.1/2020
1. Подаци о наручиоцу: Средња медицинска
Сомбор, интернет страница www.smsso.edu.rs
2.

школа „Др Ружица Рип“ Сомбор, адреса:Подгоричка 9, 25000

Врста наручиоца: Наручилац у смислу члана 2. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

Врстапоступкајавненабавке:
Јавнанабавкаброј ЈНМВ 1/2020 сеспроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складусаЗаконом о
јавним набавкама и подзаконскимактимакојимасеуређујујавненабавке, као и у складусаЗаконом о превозупутника у
друмскомсаобраћају („Сл. гласник РС“ 68/2015, 41/2018, 44/2018, 83/2018 и 31/2019) и Правилником о
начинуобављањаорганизованогпревозадеце("Сл. гласникРС", бр. 52/2019 и 61/2019).
Јавнанабавкаброј
ЈНМВ
1/2020
jеобликованапопартијама,
радизакључењауговора
о
јавнојнабавцизасвакупартијупосебно.
3.

4. Предметјавненабавке
Предметјавненабавкеје услугаванлинијскогпревоза ученика Средње медицинске школе „Др Ружица Рип“у
Сомбору на вежбе, сајам,такмичења за календарску 2020. годину и задео реализације набавке који се односи на
2021. годину - до краја фебруара 2021.године,уколико наручилац – школа може да обезбеди финансијска средства
за 2021. годину, а све према календару образовно-васпитног рада школе.За део реализације предметне набавке који
се односи на 2021. годину закључени уговор ће престати да важи уколико наручилац – школа није у могућности да
обезбеди финансијска средства.У том случају Пружалац услуге нема право никаквих потраживања према
наручиоцу, нити право да обрачунава пенале.
Предмет jавне набавке дефинисан је детаљно у делу II Подаци о предмету јавне набавке.
Назив и ознака из општег речника набавке „6010000- услугепревозаученика“.
Јавна набавка је обликована по партијама:
ПАРТИЈА 1. - УСЛУГА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА АУТОБУСОМ НА ВЕЖБЕ И БЛОК НАСТАВУ
Реалација: Сомбор – Апатин, Пригревачка бб – Сомбор.
Планирани број путника угрупијепроменљив: до 18, 24 или 34 путника, зависно од активности.
У случајупотребедасевежбеодрже и надругојдестинацији, Наручилацћеблаговременообавеститипревозника.
У одређеним данима биће потребне две вожње.
Планирани број вожњи у 2020. години - 88.
Пројекција за 2021. годину (до крајафебруара2021. године) – 18 вожњи.
ПАРТИЈА 2. - УСЛУГА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА НА САЈАМ
УслугапревозанаСајам образовања: реалација Сомбор – Нови Сад – Сомбор; трајање: 1 дан. Сајам се одржава 04.
и 05.03.2020. године. Тачандатумпосетебићеутврђеннакнадно.
УслугапревозанаСајам књига: реалација Сомбор – Београд – Сомбор; трајање: 1 дан. Сајамсеодржава у периодуод
24.10.2020.до 01.11.2020. године. Тачандатумпосетебићеутврђеннакнадно.
Услугапревозау бањуДемјен, Мађарска: реалација: Сомбор–бањаДемјен,Мађарска–Сомбор, трајање 1 дан,
планиранидатум 07.05.2020. г. (бањаДемјенјенаполапутаизмеђуБудимпеште и Мишколца, у близиниЕгера).
Планирани број путникапо одласку је око 50.
Оквиранбројаутодана у 2020.години је 3-4
По потреби, услугапревозаученика и на другу дестинацију.
ПАРТИЈА 3. - УСЛУГА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊА
ПревозученикапутничкимвозиломнатакмичењакојасеодржавајуванСомбора.
Планиранибројпутникаповожњи: 4
Просечанбројвожњи у 2020.години: 8.
Оквирнаукупнакилометража: око 3.000 km.
У зависностиодрелације и организацијетакмичењапостојимогућностзадржавањавозача и возилатокомноћи.

5. Јавнанабавканијерезервисанајавнанабавка
6.
Право
на
учешће
у
поступку
Правонаучешће
у
поступкупредметнејавненабавкеимапонуђачкојииспуњаваобавезнеусловезаучешће
у
поступкујавненабавкедефинисанечланом 75. Законао јавним набавкама, као и
додатнеусловезаучешће у
поступкујавненабавке, дефинисане конкурсном документацијом, у складу са чланом 76. Законао јавним набавкама.
7. Преузимање конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки
или на интернет страници наручиоца.
8. Начин подношења понуде и рок:
Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације, са свим неопходним доказима предвиђеним у
конкурсној
документацији.
Обрасце
и
изјаветражене
у
конкурснојдокументацији,
односноподаткекојиморајубитињиховсаставнидео, понуђачпопуњавачитко, а овлашћенолицеихпотписује и
печатомоверава.Понуда мора бити читко попуњена и оверена парафом и печатом одговорног лица,
осимуколикопонуђачнемаобавезукоришћењапечата у свомпословању. У случајудапонудуподносигрупапонуђача,
наковертијепотребноназначитидасеради о групипонуђача и навестиназиве и адресусвихучесника у
заједничкојпонуди.Понуђачможеподнетисамоједнупонуду.
Понуђачпонудуподносинепосредноилипутемпоште,
у
затворенојковерти/кутији,затворенунаначиндасеприликомотварањапонудаможесасигурношћуутврдитидасепрвипут
отвара. На коверти/кутијисе мора назначити предмет и број јавне набавке, као и деловодни број понуде заведене
код понуђача. Незапечаћена понуда неће бити разматрана. Наполеђиниковерте/кутијенавестиназив и
адресупонуђача.
Безобзирананачинподношењапонуде, понуђачмораобезбедитидапонудастигнена адресу наручиоца у радно
време секретаријатa школе, а најкасније додана 26.02.2020.годинедо 12,45 сати, наадресу: Средња медицинска
школа „Др Ружица Рип“, Подгоричка 9, 25000 Сомбор, саназнаком:,,Понудазајавнунабавку, ЈН бр. 01/2020.- НЕ
ОТВАРАТИ”.Наручилацћепопријемуодређенепонуденаковерти
у
којојсепонуданалазиобележитидатум
и
сатпријема
и
евидентиратиброј
и
датумпонудепремаредоследуприспећа.Уколикојепонудадостављенанепосреднонаручулацћепонуђачупредатипотврд
упријемапонуде.У
потврди
о
пријемунаручилацћенавестидатум
и
сатпријемапонуде.Понудакојунаручилацнијепримио
у
рокуодређеномзаподношењепонуда,
односнокојајепримљенапоистекудана и сатадокојегсемогупонудеподносити, сматраћесенеблаговременом.
9. Место, време и начинотварањапонуда
Јавно отварање понуда ће се обавити 26.02.2020.године у 13,00 сати у просторијама школе.
10.
Условиподкојимапредставниципонуђачамогуучествовати
у
поступкуотварањапонуда
Упоступкуотварањапонудамогуактивноучествоватисамоовлашћенипредставниципонуђача.
Овлашћењезаприсуствовањеотварањупонудаморабитиоригинал,
сабројем
и
датумомподкојимјеиздато,
оверенопечатом
и
потписаноодстранеодговорноглицапонуђача,
а
предајесеКомисијизајавнунабавкунепосреднопрепочеткаотварањапонуда.
11. Рокзадоношењеодлуке о додели уговора - Наручилацће, у складусачл. 108. став 3. Закона о јавнимнабавкама, а
наосновуизвештаја о стручнојоценипонуда, донетиодлуку о доделиуговора у рокуод10данаодданаотварањапонуда и
објавитијенаПорталујавнихнабавки и насвојојинтернетстраници у рокуодтриданаодданадоношењаисте.
12. Обуставапоступка - Наручилацће, у складусачл. 109. став 1. Закона о јавнимнабавкама, донетиодлуку о
обуставипоступканаосновуизвештаја о стручнојоценипонуда, уколиконисуиспуњениусловизадоделууговора.
Наручилацможе,
у
складусачланом
109.став
2.
Закона
о
јавнимнабавкама,
даобуставипоступакјавненабавкеизобјективних
и
доказивихразлога,
којисенисумоглипредвидети
у
времепокретањапоступка
и
којионемогућавајудасезапочетипоступакоконча,
односноуследкојихјепресталапотребанаручиоцазапредметномнабавкомзбогчегасенећепонављати
у
токуистебуџетскегодине, односно у наредних6месеци.
13. Критеријум за избор најповољније понуде: „ Најнижа понуђена цена“.
14. Контакт: Биљана Рончевић, секретар школе, е -mail адресаdirektor@smsso.edu.rs
Комисија за јавну набавку

1.
2.
3.

Павле Терзић, дипл.инж.саобраћаја, ______________________
Биљана Рончевић, дипл.правник, _______________________________
Виолета Каравезић, виши физиотерапеут, члан комисије____________________________

