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Дел.бр 85/19
Вршац, 12.02.2019.
На основу чл. 39. и чл.55. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник“ РС 124/2012 и
68/2015 ) и Правилника о јавним набавкама Високе школе струковних студија за
васпитаче „М. Палов“у Вршцу (у даљем тексту: наручилац), доноси
ПОЗИВ ЗА ПОНУДУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ЈНМВ 1/19

Наручилац је Висока школа струковних студија за васпитаче „Михило Палов“у Вршцу,
Омладински трг 1, 26300 Вршац. Веб страница наручиоца је www.uskolavrsac.in.rs
Наручилац је установа јавне власти- просвета.
1. Предмет јавне набавке је испорука угоститељско-хотелских услуга.
Врста предмета набавке према општем речнику јавне набавке:
55 11 0000 услуге хотелског смештаја;
55 12 0000 хотелске услуге за састанке и и конференције;
55 13 0000 остале хотелске услуге;
55 30 0000 услуге ресторана и услуге послуживања храном;
55 40 0000 услуге послуживања пића и напитака.

I . Врста поступка: јавна набавка мале вредности.

1. Циљ поступка:
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
2. Резервисана набавка: Не.
3. Електронска набавка: Не.
4. Јавна набавка по партијама: Да.
5. Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе,
организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну
рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица: Не.
6. У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:
Нема.

7. Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и
број понуђача са којим наручилац закључује оквирни споразум: Нема.
8. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: за све партије- најнижа
понуђена цена
9. Контакт: Миљков Стеван, факс:013 832 517, мејл: vsvassekretar@hemo.net
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
http://portal.ujn.gov.rs
http://www.uskolavrsac.edu.rs/
Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:
http://www.pa.pr.sud.rs
Писану понуду понуђачи достављају према спецификацији из конкурсне документације
и упутству за попуњавање понуде.
Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације, понуђач
доставља наручиоцу, непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији,
на адресу:
Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“, Омладински трг 1,
26300 Вршац.
На полеђини коверте мора стајати напомена са са назнаком: ,,Понуда за јавну
набавку мале вредности угоститељско-хотелске услуге ЈНМВ 1/19 - НЕ
ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
ЧЕТВРТКА, 21. фебруара 2019. године, до 10.00 часова.
На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив или шифра, адреса, телефон за
контакт понуђача.
Приликом пријема пошиљке, наручилац ће на полеђини коверте или кутије уписати дан
и сат пријема и на захтев понуђача дати потврду о пријему.
Неблаговремене и непотпуне понуде се неће узимати у разматрање.
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Јавно отварање благовремено приспелих понуда обавиће се у зборници наручиоца,
Омладински трг 1, у ЧЕТВРТАК 21. 02. 2019. са почетком у 11:00 часова.
Избор најповољнијег понуђача ће се извршити применом критеријума најнижа
понуђена цена.
Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача. Овлашћење
за присуство отварању понуда се подноси комисији, пре почетка јавног отварања.
Овлашћење за присуство отварању понуда мора бити издато на меморандуму
понуђача, заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року од 4 дана од дана
отварања понуда.
Понуђач има право на заштиту права (жалбу) у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим где је законом другачије уређено.

Све додатне информације у вези са припремањем понуде, заинтересовани понуђачи
могу тражити и добити у писаном облику и путем тел. бр. 013 832 517, путем
мејла:vsvassekretar@hemo.net или на. У свим наведеним случајевима , особа за контакт
и додатне информације у вези са предметном јавном набавком је Миљков Стеван.

Овај позив за доставу понуде има 3 стране

Председник комисије за спровођење јавне набавке
__________________
Миљков Стеван
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