Република Србија
Основна школа "Иван Вушовић"
Дел.бр. 404-69/2017
29.12.2015. год.
Тел./факс 037/841-112
841-131
e-mail: os.ivanvusovic@mts.rs
Ул. Новоражањска 42
37215 Ражањ
На основу члана 60. Закона о јавним набвкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
и Одлуке о покретању поступка бр. 404-65/2017 јавне набавке број 1.2.2/2017 од 20.12.2017. год. ,
Основна школа "Иван Вушовић" објављује

Позив за подношење понуда
у поступку јавне набавке мале вредности
редни број набавке 1.2.2/2017
1. Назив наручиоца: Основна школа "Иван Вушовић"
Адреса наручиоца: ул. Новоражањска 42, 37215 Ражањ
Интернет страница наручиоца: http://skolarazanj.edu.rs/
2. Врста наручиоца: Установа (просвета-основно образовање)- Класичан сектор
3. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка
мале вредности обликована у две партије, у складу са Законом и подзаконским актима
којима се уређују јавне набавке, као и прописима којим се уређује област туризма и
организовање екскурзија.
4. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет
јавне набавке мале вредности бр. 1.2.2/2017 је услуга извођења екскурзије ученика од 1.
до 8. разеда Основне школе "Иван Вушовић" Ражањ. Јавна набавка се спроводи као јавна
набавка мале вредности, обликована по партијама, а ради закључења уговора о јавној
набавци за сваку партију посебно.
Назив и ознака из општег речника: Шифра 63516000- услуге организације путовања
5. Број партија: Предметна набавка је обликована у две партија и то:
Партија 1.– Услуга извођења екскурзије ученика 1. до 4. разреда – једнодневна ексурзија;
Партија 2. – Услуга извођења екскурзија ученика 5. до 8. разреда – дводневна екскурзија.
6. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се
додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елеменат критеријума:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "Економски
најповољнија понуда".
Елементи критеријума за вредновање понуда за Партију 1 и Партију 2:
1) понуђена цена – 50 пондера;
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2) референтна листа – 20 пондера
3) број гратиса – 15 пондера
4) превоз – 15 пондера
_______________________________
УКУПНО: 100 пондера
1. Цена (CP)
Максималан износ пондера које понуђач може добити по основу критеријума "цена"
износи 40 пондера. Максималан износ пондера добија понуђач који понуди најнижу
јединичну цену. Остали понуђачи рангирају се по формули:
BP =40x (CPmin/CPx) где су:
BP – број добијених пондера
CPmin – најнижа понуђена цена и
CPх –понуда за коју се рачунају пондери.
2. Референтна листа (RL)
Максималан износ пондера
које понуђач може добити по основу критеријума
"референтна листа" износи 20 пондера.
Разрада пондерисања по критеријуму референтне листе:
Број различитих предшколских установа, основних и средњих школа са којима су
остварени
уговори за протекле три школске године почев од 2014/15, 2015/16 и
2016/17. год. (екурзије и настава у природи) и то: JEДНА ШКОЛА – ЈЕДАН УГОВОР.
Понуђач који достави копију уговора за:
65 и више школа: добија 25 пондера
Од 30 до 64 школа: добија 16 пондера
Од 0 до 29 школа: добија 8 пондера
3. Број гратиса за ученике
Максималан износ пондера који понуђач може добити по основу овог критеријума је 15
пондера. Максималан износ пондера добија понуђач који понуди највећи број гратиса
на 50 плативих. Остали понуђачи рангирају се на основу формула:
Прва формула:
G=40 /PbrG на 50 плативих, где су:
PbrG – понуђени број гратиса на 50 плативих
G – коефицијент који се израчунава за сваког понуђача по основу понуђеног броја гратис
места
Друга формула:
BPG=Gmin/GP x 10 где су:
BPG – број добијених пондера
Gmin – најмања вредност коефицијената који се израчунава за сваког понуђача из прве
формуле
GP- понуда за коју се рачунају пондери
4. Превоз
Максималан износ пондера који понуђач може да добије по основу критеријума
"превоз" износи 15 пондера.
Разрада пондерисања по критеријуму "Превоз":
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аутобуси до 8 година старости - 15 пондера
аутобуси од 8 до 10 година старости - 7 пондера
аутобуси преко 10 година старости – 2 пондера
Напомена:
Да би се понуда бодовала по основу критеријума "превоз" понуђач треба да достави
очитану саобраћајну дозволу на основу које се може утврдити старост аутобуса и онолики
број читача саобраћајних дозвола за број аутобуса који са бројем седишта може задовољити
критеријум максималног броја ученика за сваку партију за коју подноси понуду. Старост
аутобуса цени се у тренутку отварања понуда.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену за предметну набавку. Уколико
су понуђене исте најниже цене, као најповољнија понуда биће изабрана понуда оног
понуђача који је први поднео понуду Наручиоцу.

7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса на којој је
доступна конкурсна документација: Конкурсну документацију заинтересовани понуђач
може преузети на интернет страници: http://portal.ujn.gov.rs или на интернет страници
школе: http://skolarazanj.edu.rs/
8.

Начин подношења понуде и рок: Понуда се може поднети непосредно у просторијама
школе или путем поште на адресу: Основна школа "Иван Вушовић", ул. Новоражањска 42,
37215 Ражањ на прописаном обрасцу датом у конкурсној документацији.

9.

Рок за подношење понуда: 8 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки,
односно од дана слања позива за подношење понуда, тј. до 09.01.2018. год. до 12 часова.
Благовременим се сматрају понуде које Наручилац прими најкасније до 09.01.2018. год. до
12 часова, без обзира на начин на који су послате.

10.

Место, време и начин отварања понуда : Јавно отварање понуда обавиће се 09.01.2018.
год. у 13 часова у просторијама Основне школе "Иван Вушовић", ул. Новоражањска 42,
37215 Ражањ. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
Понуде ће се отварати редоследом којим су примљене и заведене код Наручиоца.

11.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача. Представници понуђача морају наручиоцу поднети овлашћење за
учешће у поступку отварања понуда. Представник понуђача који учествује у поступку
отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из
понуде који се уносе у записник о отварању понуда, осим у оне које су означене као
поверљиве, сходно члану 14. Закона о јавним набвкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15
и 68/15).
Овлашћени представник понуђача, који је учествује у поступку отварања, има право да
изнесе евентуалне примедбе на поступак отварања, које се уносе у записник о отварању
понуда.

12.

Рок за доношење одлуке: У року од 10 дана од дана отварања понуда

13.

Лице за контакт:
 Драгана Миленковић, директор школе
 Милена Марковић, педагог школе
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путем поште на адресу: Основне школе "Иван Вушовић", ул. Новоражањска 42, 37215
Ражањ
путем факса на број: 037/841-112
путем електронске поште: os.ivanvusovic@mts.rs.
Директор школе
_______________________
Драгана Миленковић
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