Број: 607
Датум: 22.05.2018. године
На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2), а у вези са
чланом 39. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015. и
68/2015.) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 598 од 21.05.2018.
године (Ред. бр. ЈН 02/2018)
Педагошки завод Војводине
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 6
позива понуђаче
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈНМВ 02/2018
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Педагошки завод Војводине
Адреса: Булевар Михајла Пупина 6/I
Интернет страница: www.pzv.org.rs
2. Врста наручиоца: установа
3. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом
и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
4. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности број 02/2018 су услуге – услуге у образовању: учешће у
реализацији пројекта „Евалуација ефеката билингвалне наставе“.
Назив и ознака из општег речника набавки:
- 80100000 Услуге основног образовања;
- 80200000 Услуге средњег образовања;
- 73100000 Услуге у области истраживања и експерименталног развоја
5. Предмет јавне набавке мале вредности нису радови.
6. Партије
Ова јавна набавка није обликована по партијама
7. Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица.
Ова јавна набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно
оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
8. Начин подношења понуда и рок:
Понуда са припадајућом документацијом, подноси се на адресу Наручиоца: Педагошки завод
Војводине, Булевар Михајла Пупина 6/I, 21000 Нови Сад, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку

услуге у образовању, ЈНМВ бр. 02/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”, поштом или лично у седишту Наручиоца.
На полеђини коверта обавезно навести назив и адресу понуђача, број телефона и име особе
за контакт.
Понуда се подноси на обрасцу понуде, који је саставни део конкурсне документације. Понуда мора
бити јасна и недвосмислена, откуцана или написана неизбрисивим мастилом и оверена печатом и
потписом овлашћеног лица понуђача.
Рок за подношење понуда је 04.06.2018. године до 08.00 часова.
Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца до 04.06.2018. године
до 08.00 часова.
Неблаговремене понуде неће бити разматране и неотворене ће се вратити понуђачу.
Уколико рок за предају понуда истиче на нерадан дан или дан државног празника, као последњи дан
наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан. Наручилац ће, по пријему одређене понуде,
назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов захтев, издати потврду о пријему. У
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
9. Увид и преузимање конкурсне документације: Увид и/или преузимање конкурсне
документације се може извршити са порталa Управе за јавне набавке или интернет странице
наручиоца www.pzv.org.rs.
10. Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 6/I,
у канцеларији број 106, на првом спрату, дана 04.06.2018. године у 09.00 часова.
Отварање понуда је јавно.
Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда, морају да доставе Комисији
заведено и оверено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. Овлашћење за
представника понуђача мора да садржи име и презиме и број личне карте овлашћеног лица за
присуствовање отварању понуда.
11. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је “најнижа понуђена цена“
12. Рок за доношење одлуке
Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета најкасније у року од 10 (десет) дана од дана
отварања понуда.
13. Рок за закључење уговора
Наручилац ће потписан уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је додељен уговор у року
од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
14. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Сузана Ковачевић, е-mail adresa: suzana.kovacevic@pzv.org.rs

