ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА
Наручилац: Основна школа „Вељко Дугошевић“;
Адреса: улица Милана Ракића број 41, 11050 Београд;
Контакт особа: Драгана Груић;
Контакт e-mail: osvdracunovodstvo@mts.rs.
Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у
Отвореном поступку јавне набавке, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Предмет јавне набавке: услуге – Услуге организације путовања.
Редни број набавке: ОПЈН 05/22.
Предметна набавка је обликована у следећим партија:









Партија 1 – Излет за ученике првог разреда;
Партија 2 – Излет за ученике другог разреда;
Партија 3 – Излет за ученике трећег разреда;
Партија 4 – Излет за ученике четрвтог разреда;
Партија 5 – Излет за ученике петог разреда;
Партија 6 – Излет за ученике шестог разреда;
Партија 7 – Екскурзија за за ученике седмог разреда;
Партија 8 – Екскурзија за ученике осмог разреда.

Назив и ознака из Општег речника набавке – CPV: Услуге организације
путовања, 63516000.
Процењена вредност набавке је 8.333.333,33 динара:









за Партију 1 – 500.000,00 динара;
за Партију 2 – 580.000,00 динара;
за Партију 3 – 580.000,00 динара;
за Партију 4 – 580.000,00 динара;
за Партију 5 – 620.000,00 динара;
за Партију 6 – 620,000,00 динара;
за Партију 7 – 2.400.000,00 динара;
за Партију 8 – 2.400.000,00 динара.

Циљ поступка:
 Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о
јавној набавци.
Особа за контакт:
 Драгана Груић;
 Контакт e-mail: osvdracunovodstvo@mts.rs.
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ВРСТА, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, РОК ИЗВРШЕЊА
Предметна јавна набавка се спроводи у Отвореном поступку јавне
набавке услуга, у складу са Законом и подзаконским актима којима се
уређују јавне набавке, као и са прописима којим се уређује предметна
област, а према Календару образовно - васпитног рада за школску
2021/2022.
Предметна услуга врши се у складу са Законом о превозу у друмском
саобраћају („Службени гласник РС“, број 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005,
62/2006 и 31/2011 и 68/2015 – и други закони) и Законом о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, број бр. 41/2009,
53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 одлука УС, 24/2018, 41/2018 и 41/2018 - др. закон) и Правилника о начину
обављања организованог превоза деце („Службени гласник РС“, број
52/2019) који се примењује од 1. септембра 2019. године.
Дестинација, програм путпвања, трајање и време реализације је
детаљно описано у Спецификацији предмета јавне набавке за сваку
Партију понаособ, а налази се у делу „Техничка документација или
планови“.
Уз програм путовања важе Општи услови путовања усклађени са
чланом 56. Закона о туризму („Сл . гласник РС“ бр. 36/2009 и 88/2010 84/2015).
ПАРТИЈЕ
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда
мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора
бити израђена и поднета тако да се може оцењивати свака партија
посебно.
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Наручилац авансира 60% уговореног новчаног износа на рачун Пружаоца
услуге пре уговореног рока за реалицију путовања. Преостали износ
средстава
до 100% се преноси Пружаоцу услуге
у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана извршења услуге, а према Извештају
комисије за примопредају услуге и утврђеног процента смањења
цене према структури цене.
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Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања
понуда.
ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ВРЕДНОСТ У ПОНУДИ
Вредности у понуди исказати у динарима, са свим зависним
трошковима које правни субјект - понуђач има у реализацији предметне
јавне набавке.
ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач биће у
обавези да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора,
достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити
са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција
за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са
ПДВ-ом, тј. минимум 60 % од укупног новчаног износа понуде изабраног
понуђача и мора да траје наjкраће до правдања аванса. Наручилац не
може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство
финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Ако се за
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност банкарске гаранције за повраћај аванса мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за повраћај авансног
плаћања у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе
у роковима и на начин предвиђен уговором.

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је цена (најниже понуђена цена).
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