ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

ОШ „ Вук Караџић " Крушевац

Адреса наручиоца:

ул. Југовићева број 11, 37000 Крушевац

Интернет страница наручиоца:

www. osvukks.edu.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

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:

63516000- Услуге организације путовања
Набавка услуге извођења екскурзије ученика од 1. до 8. разреда и наставе у природи
ученика од 1. до 4. разреда за школску 2016/2017.годину.

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

ПРЕДМЕТНА НАБАВКА ЈЕ ОБЛИКОВАНА У 12 ПАРТИЈА
Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Економски најповољнија понуда.
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

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
- Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси Портала јавних набавки и на интернет адреси наручиоца
(www.osvukks.edu.rs). Преузимање је бесплатно.
- Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама наручиоца на адреси: ОШ „Вук Караџић'' , улица Југовићева
бр.11, 37000 Крушевац, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда.

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:

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуду понуђач подноси у затвореној коверти - омоту оверену печатом са назнаком: „Понуда за јавну набавку - УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА
ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА ОШ ''ВУК КАРАЏИЋ'' КРУШЕВАЦ
ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017.годину, по партијама, ЈН бр. 3/2016 - НЕ ОТВАРАТИ" са назнаком партије за коју се подноси понуда.
На полеђини коверте понуђач је дужан да назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу:
ОШ „Вук Караџић“,
ул.Југовићева бр. 11,
37000 Крушевац,
сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.
Крајњи рок за достављање понуда је 03.11. 2016. године до 11,00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се дана 03.11.2016. године са почетком у 12,00 часова у
просторијама ОШ ''Вук Караџић'' у Крушевцу, ул. Југовићева бр. 11, уз присуство овлашћених
представника понуђача.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији
за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је
заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

Рок за доношење одлуке:

10 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт:

Драгана Лазаревић, тел. 037/447-410, факс 037/447-410,
osvuk.ks@gmail.com

Остале информације:

