ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Гимназија Зајечар

Адреса наручиоца:

Кнегиње Љубице 5, 19000 Зајечар

Интернет страница наручиоца:

http://www.gimza.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:

Организовање екскурзије за школску 2020/2021.год.
Назив и ознака из општег речника набавки: 63516000 - услуге организације путовања

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више 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 је ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПОНУДА СУ:
1) понуђена цена – 60 пондера;
2) искуство у ђачком и омладинском туризму – 30 пондера;
3) број рата – 10 пондера;
1.Цена
Mаксималан износ овог критеријума износи 60 пондера. Максималан износ добија Понуђач који понуди најнижу цену, свака наредна понуда са вишом ценом има три (3) пондера мање. Понуђена цена је цена по једном путнику без ПДВ2.Искуство у ђачком и омладинском турузму
Максималан износ овог критеријума износи 30 пондера
Разрада бодовања
- РЕФЕРЕНЦЕ 30 пондера:
1.Број реализованих путовања са основним и средњим шкoлама и предшколским установама за протекле три школске године (2016/2017, 2017/2018. и 2018/2019. година) које је понуђач под истим називом реализовао, а који се доказује искључиво у виду потврда датих на
формулару из конкурсне документације потписаних од стране Наручиоца -максимум 15 пондера. Максималан износ добија Понуђач који достави највећи број реализованих путовања. Свака наредна понуда са мањим бројем реализованих путовања добија 3 пондера мање.
2.Укупна уговорена вредност уговора са основним и средњим шкoлама и предшколским установама за протекле три школске године (2016/2017, 2017/2018. и 2018/2019.година) које је Понуђач под истим називом реализовао, а који се доказује искључиво у виду потврда датих
на формулару из конкурсне документације потписаних од стране Наручиоца (максимум 15 пондера). Свака наредна понуда са мањим уговореним вредностима добија 3 пондера мање.
Уколико две или више понуда имају исту вредност одлучујући критеријум биће већи број реализованих путовања
3. Број рата
Максималан износ овог критеријума износи 10 пондера
Основ за пондерисање је број рата. Максималан износ добија понуђач који има највећи број рата. Минимални број рата 7, максимални 14.
14 рата - 10 пондера
10-13 рата - 7 пондера
7-9 рата - 4 пондера

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Портал јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs
Сајт Гимназије у Зајечару http://www.gimza.edu.rs категорија Пројекти

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:
Градска управа Зајечар http://www.zajecar.info
Трг ослобођења бр.1
19000 Зајечар

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу потребно је да наведе назив подизвођача у обрасцу – Подаци о подизвођачу.
Проценат укупне вредности набавке која се поверава подизвођачу не може бити већи од 50%. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за
извршење уговорене набавке без обзира на број подизвођача.
Понуду доставити препорученом пошиљком или лично на адресу: Гимназија Зајечар, улица Кнегиње Љубице број 5, са назнаком: ЗА НАБАВКУ
УСЛУГА
ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.годину.
ЈН БР: 01/2020
- НЕ ОТВАРАТИ
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.03.2020. године до 12,00 часова, без обзира на начин
достављања.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се дана 09.03.2020. године са почетком у 13.00 часова, у
просторијама наручиоца на адреси улица Кнегиње Љубице број 5. у Зајечару, у канцеларији
директора Гимназије Зајечар, 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 наручиоцу
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:

19.03.2020.године

Лице за контакт:

Бранислав Денчић, секретар

Остале информације:
/

