ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ОШ"ВУК КАРАЏИЋ"

Адреса наручиоца:

Југовићева 11, 37000 Крушевац

Интернет страница наручиоца:

www.osvukks.edu.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности.
Врста предмета јавне набавке: услуге.
Предмет Јавне набавке: извођење екскурзије ученика од 1. до 8. разреда и наставе у
природи ученика од 1. до 4.разреда, ЈНМВ 3/2016. по партијама.
Ознака из општег речника набавке: 63516000-услуга организовања путовања.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ
У прилогу су дати критеријуми за одређивање економски најповољније понуде као и начин њиховог бодовања:
квалитет аранжмана 40 бодова
цена 40 бодова
услови плаћања 10 бодова
референтна листа за последње две године 10 бодова
Разрада бодовања критеријума:
Цена:
(Најнижа понуђена цена / цена из понуде) x 40 = број бодова
(C min)/C x 40 =Bc
Максималан број: 40 бодова
Квалитет аранжмана:
Превоз: од 5 до 12 година старости 10 бодова
преко 12 година старости 5 бодова
Доказ о испуњености услова - приложене копије саобраћајних дозвола
Смештај: хотел тражен од стране школе 10 бодова
приложене предрезервације за исти
Доказ о испуњености услова - приложене предрезервације за тражене термине, фотографије хотела
Улазнице према програму: да 3 бода
не 0 бода
Исхрана: пансионска
пролазни ручак 2 бодa
3 бода
Остали елементи квалитета аранжмана: -досадашња сарадња
-гратиси
12 бодова(3+9)
(3 бода за гратис, 9 бодова за додатне гратисе) близанци, пратиоци ученика са посеб.потребама,слепи и слабовиди ученици и њихови пратиоци
Максималан број: 40 бодова
Услови плаћања:
Рате: 7 рата 10 бодова
испод 7 рата 5 бодова

5

Број примљених понуда:

- Највиша
Понуђена цена:
- Најнижа

- Највиша
Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Најнижа

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

нема подизвођача

Датум доношења одлуке о додели уговора:

Датум закључења уговора:
Основни подаци о добављачу:

Период важења уговора:
Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

