ОСНОВНА ШКОЛА
„ГОЈКО ДРУЛОВИЋ“
Број: 71
Датум : 20.02.2020.године
РАДОИЊА
На основу Правилника о организацији и остварицању наставе у природи и екскурзије
у основној школи ( „Сл. гласник РС“ бр. 30/2019 – даље Правилник), Основна школа „Гојко
Друловић“ из Радоиње доставља
УПУТСТВО
ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ
•
•

•
•
•

•

Понуда се доставља на оригиналним обрасцима са свим неопходним прилозима.
Понуђачи достављају понуду са оригинал или овереном документациом и то:
1. Основни подаци о понуђачу;
2. Попуњен образац Понуде,
3. Овлашћено лице за потписивање уговора,
4. Цена по ученику,
5. Рок важења понуде,
6. Рок плаћања и начин плаћања,
7. Лиценцу издату од надлежног министарства,
8. Потврду надлежног органа који води евиденцију издатих дозвола за
обављање делатности која је предмет услуге.
9. Програм путовања,
10. Опште услове путовања понуђача,
11. Нацрт уговора са превозником и доказ да има довољан број возила,
12. Копију извода из регистра,
13. Доказ да у року од две године пре објављивања огласа није изречена
правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности која
је предмет услуге
14. Референтну листу на приложеном обрасцу,
15. Врста превоза и својства превозног средства,
16. Приложена документација не може бити старија од 12 месеци,
Неблаговремено приспеле и непотпуне понуде неће се разматрати.
Наручилац задржава право да по потреби тражи од понуђача додатна објашњења која
ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, као и да по потреби
врши проверу код понуђача.
Цена дата у понуди треба да буде изражена у динарима и мора бити фиксна. Коначну
цену је потребно изразити по ученику. Понуђач је дужан да у понуди наведе
детаљну спецификацију свих ставки које учествују у формирању цене по ученику.
Уколико цена не буде изражена на наведени начин, понуда ће се сматрати неисправном
и биће одбијена.
Понуде могу поднети организатори који имају одговарајућу лиценцу Министарства
надлежног за послове из области туризма.

•
•
•

•

•

Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда, а
подкритериј су референце и искуство у ђачком и омладинском туризму, квалитет
превоза, услови путовања са свим елементима предвиђеним Законом о туризму,
Понуђачи могу добити додатна обавештења у вези сачињавања понуде.
Понуду и документацију доставити у затвореној коверти, на оригиналном обрасцу
овереном печатом, са назнаком: „Понуда за јавну набавку 1/2020 - НЕ
ОТВАРАТИ“, сваког радног дана у школи у периоду од 9:00 до 13:00 часова, или
на адресу : Основна школа „Гојко Друловић“ Радоиња 31318 Кокин Брод
Понуда мора бити сачињена на српском језику, јасна, недвосмислена, читко
откуцана или попуњена штампаним словима, оверена печатом и потписом
овлашћене особе. На полеђини коверта назначити назив и седиште
Одлуку о додели Уговора донеће Конкурсна комисија школе. Наручилац задржава
право да може одустати од доделе уговора ако се измене околности под
којима је покренут поступак као: престане потреба за извођерњем екскурзије,
или ако се не прибави сагласност родитеља за најмање 60% ученика истог
разреда на програм путовања и опште услове путовања.
Понуђачи су обавезни да попуне све позиције у понуди и доставе посебно понуду за
једнодневну екскурзију и посебно понуду за тродневну екскурзију.

Директор школе
Ивана Ђајић

