Дел.бр.56/14
Вршац, 10.02.2014.
На основу чл.39. и чл.55. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник“ РС 124/2012) и
Правилника о јавним набавкама Високе школе струковних студија за васпитаче
„Михаило Палов“у Вршцу (у даљем тексту: наручилац), позива понуђаче да
доставе писану
ПОНУДУ ЗА УСЛУГЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈНМВ 2/14
(хотелске услуге партија прва)

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.
Врста и предмет јавне набавке је: јавна набавка мале вредности -хотелске услуге.
Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“, Омладински трг
1, 26300 Вршац.

Писану понуду понуђачи достављају према спецификацији из конкурсне
документације и упутству за попуњавање понуде, коју им доставља наручилац, као
прилог овоме позиву.
Понуђач мора да испуњава услове предвиђене чл.77 Закона о јавним
набавкама, при чему је обавезан да достави у понуди важећу дозволу за
обављање делатности, која је предмет јавне набавке, издату од стране
надлежних органа.
Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације, понуђач
доставља наручиоцу, непосредно или путем поште, у затвореној коверти или
кутији, на адресу:

Понуђач је испунио своју обавезу доказивања испуњености услова, ако у
понуди наведе интернет страницу, на којој је важећа дозвола за обављање
делатности која је предмет јавне набавке, јавно доступна.
У случају да понуђач у понуди не достави доказе из овог става, наручилац је
дужан да одбије такву понуду.
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На полеђини коверте мора стајати напомена: ПОНУДА ЗА ЈНМВ 2/14
( хотелске услуге- партија прва )- НЕ ОТВАРАТИ.
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 понуде се неће узимати у разматрање.
Понуда се доставља најкасније до среде, 19.02.2014.до 11.00 часова.
Јавно отварање благовремено приспелих понуда обавиће се у зборници
наручиоца, Омладински трг 1, у среду 19.02.2014. са почетком у 12.00 часова.
Избор најповољнијег понуђача ће се извршити применом критеријума економски
најповољније понуде .
Отварању понуда могу присуствовати овлашћени
представници понуђача.
Овлашћење за присуство отварању понуда се подноси комисији, пре почетка
јавног отварања.
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року од 20 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.
Захтев за заштиту права се подноси Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева се истовремено доставља и Републичкој комисији. Достава
захтева се врши непосредно или поштом, са обавезном доставницом.
Такса за захтев за заштиту права износи 40,000.00 дин и уплаћује се на одређени
рачун буџета Републике Србије.Ако је захтев оправдан, наручилац има обавезу да
понуђачу накнади средства за уплаћену таксу.
Захтев за заштиту права, који је уложен од стране лица које нема активну
легитимацију, односно који је неблаговремен, биће одбачен, закључком донесеним
од стране наручиоца.
Захтев за заштиту права којом се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда ии конкурсне документације сматраће се баговременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека за подношење
понуда, , без обзира на начин достављања.
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После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева, у случају набавке мале вредности је 5 дана од дана пријема
одлуке о додели уговора.
Уколико је захтев за заштиту права уредан тј. благовремен и поднесен од стране
лица које има активну легитимацију, наручилац ће у року од 5 дана од дана
пријема захтева, донети одлуку којом ће усвојити захтев, односно доставити
одговор на захтев и комплетну документацију из поступка јавне набавке
Републичкој комисији на одлучивање о захтеву за заштиту права. У том случају,
наручилац ће у року од 3 дана од дана достављања захтева и документације
Републичкој комисији о томе обавестити понуђача.
Све додатне информације у вези са припремањем понуде, заинтересовани понуђачи
могу тражити и добити у писаном облику ии путем факса бр. 013 832 517, путем
мејла: vsvаssekretar@hemo.net или на тел. 060 0 830 081.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
__________________
Миљков Стеван
060 0 830 081
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