СРЕДЊА ШКОЛАБРУС
Ул. Братиславе Петровић 69, 37220 Брус

Тел/факс: 037/825-167, е-mail: srskolabrus@mts.rs, ПИБ 102898072 Матични број 17501321

СРЕДЊА ШКОЛА У БРУСУ
Дел. број: 1024 од 22.09.2017. године
Предмет: измена конкурсне документације ЈН 1/2017, за набавку
услуга – извођење екскурзија ученика у школској 2017/2018. години,
наручиоца Средње школе у Брусу, у складу са чланом 63. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник“ РС број 124/2012, 14/2015 и
68/2015).
1.
Врши се измена на страни 9 од 40 конкурсне документације – у делу 1.2.
под тачком 3) где назнака За партију бр. 2 сада гласи:
За партију бр. 2: минимум 15 (петнаест) реализованих екскурзија са преко
сто ученика које су обухватиле релацију Праг Дрезден.
2.
Врши се измена на страни 19 од 40 конкурсне документације – у делу
Квалитет понуде где се под тачком 3. Смештај мења први став и сада
гласи:
„Смештај у хотелима са 3 звездице искључиво и са свим двокреветним
собама бодује се са 10 бодова“ .
3.
Врши се измена на страни 39 од 40 конкурсне документације - образац
број 14. РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА, тако што назнака
За пратију број 2 сада гласи: минимум 15 реализованих екскурзија са по
најмање 100 ученика које су обухватиле релацију Праг – Дрезден.
4.
У прилогу се налазе измењене стране конкурсне документација број 19 и
39 све од 40.
5.

У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама наручилац
продужује рок за подношење понуда. Нови рок за подношење понуда је
02.10.2017. године такође до 11,00 сати а отварање понуда ће се обавити
истог дана у 16,00 сати у школи.
6.
Потребно је да сви потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне
набавке измењену страну конкурсне документације одштампају и приложе
као саставни део конкурсне документације.
КОМИСИЈА
ПРИЛОГ 1.- СТРАНА 9 ОД 40
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане
чл. 76. Закона, и то:
1) У погледу финансијског капацитета услов је:
• да понуђач у 2014, 2015. и 2016. години није пословао са губитком;
• да понуђачу рачуни нису били у блокади (неликвидни) у последње 3 (три)
године од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки.
Партија број 1 - пословни приход, односно приходи од продаје добара и
услуга или закупа од стране тржишних организација од минимум
5.000.000,00 дин.у 2014, 2015. и 2016. год;
Партија број 2 - пословни приход, односно приходи од продаје добара и
услуга или закупа од стране тржишних организација од минимум
7.000.000,00 дин. у 2014, 2015. и 2016. год.
2) У погледу техничког капацитета услов је да понуђач у моменту
подношења понуде поседује пословни простор у власништву или закупу и
да поседује (у својини, по основу закупа, лизинга, уговора о пословнотехничкој сарaдњи) минимум 5 (пет) аутобуса високе туристичке класе.
3) У погледу пословног капацитета услов је да је понуђач у последње три
године (2014, 2015 и 2016.) имао искуства у реализацији ђачких екскурзија
и то: За партију бр. 1: минимум 5 (пет) реализованих тродневних екскурзија
у земљи; За партију бр. 2: минимум 15 (петнаест) реализованих екскурзија
са преко сто ученика које су обухватиле релацију Праг Дрезден.

4) У погледу кадровског капацитета услов је да понуђач располаже
кадровским капацитетом, односно да понуђач на дан подношења понуде
има: Партија бр. 1: минимум 5 (пет) радно ангажованих лица у сталном
радном односу или ван радног односа од чега минимум 2 (два) водича са
лиценцом туристичког водича. Партија бр. 2: минимум 7 (седам) радно
ангажованих лица у сталном радном односу или ван радног односа од чега
минимум 2 (два) водича са лиценцом туристичког водича.
5) Да у моменту подношења понуде има Програм путовања, као и Опште
услове путовања.
6) Да у моменту подношења понуде поседује у закупу, власништву или
предрезервацији објекат за смештај у складу са условима из конкурсне
документације.
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл. 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач.
1) до 4) Закона и услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће
понуђач извршити преко подизвођача.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4)
Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5)
Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
ПРИЛОГ 2. – СТРАНА 19 ОД 40
5.14. Критеријум за доделу уговора
Критеријум
за
оцењивање
НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА.

понуда

је:

ЕКОНОМСКИ

Избор најповљније пондуе вршиће се за сваку партију посебно применом
критеријума ''економски најповољнија понуда'', а критеријуми за
вредновање понуде су:
1.понуђена цена................................................................................. 50
пондера
Број бодова се рачуна по обрасцу: разлика најниже понуђене цене и
понуђене цене помножена са 40.
2.начин плаћања ..................................................................................10
пондера

Узима се у обзир за оцену критеријума број једнаких месечних рата којима
се плаћа екскурзија, и при томе: понуђач који понуди 8 или више рата
добија 10 бодова, 6-7 рата 8 бодова, 5 рата добија 5 бодова и 4 и мање рата
добија 0 бодова.
3. квалитет понуде ............................................................................. 40
пондера.
1. Обухваћеност туристичких вредности наведених у основама
програма (максимално 20 бодова)
За сваку туристичку вредност из Основа програма која није
обухваћена Програмом понуђача одузима се 0,5 бодова.Садржаји
које понуђач додаје ван Основа програма се не вреднује додатно.
2. Превоз ( максимално 10 бодова)
a. аутобуси до 5 година старости бодују се са 10 бодова
b. аутобуси од 5 до 10 година старости бодују се са 6 бодова
Понуђач доказује параметре из овог критеријума копијама саобраћајних
дозвола, као и фотографијама или каталозима аутобуса
Понуђач гарантује да аутобуси поседују одговарајућу аудио и
видео опрему DVD класе и клима уређаје у исправном стању у оквиру
Програма ексукурзије.
3. Смештај (максимално 10 бодова)
Смештај у хотелима са 3 звездице искључиво и са свим двокреветним
собама бодује се са 10 бодова
Смештај у хотелима са 3 звездице и са двокреветним и трокреветним
собама бодује се са 5 бодова
Смештај у хотелима са 3 звездице и са двокреветним, трокреветним и
четворокреветним собама или апартманима до 4 кревета бодује се са 3
бодова
Смештај у собама или апартманима са преко 4 кревета бодује се са 0
бодова.
Понуђачи доказују параметре из овог критеријума фотографијама,
односно каталозима хотела и потврдом предрезервације.
Наручилац нарочито проверава испуњење обавеза које произлазе из
важећих прописа озаштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине и заштити права интелектуалне својине од
стране понуђача и може од понуђача захтевати достављање одговарајућих
доказа.
5.15. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити
доделу оквирног споразума у ситуацији када постоје две или више

понуда са истим бројем пондера

ПРИЛОГ 3. – СТРАНА 39 ОД 40
14. РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ИЗВЕДЕНИХ ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо у
последње три године (2014., 2015. и 2016.) имали искуства у реализацији
ђачких екскурзија.
За партију бр. 1: минимум 5 реализованих троденевних екскурзија у
земљи
За партију бр. 2: минимум минимум 15 реализованих екскурзија са по
најмање 100 ученика које су обухватиле релацију Праг – Дрезден.
Партија бр.___
Назив школе Релација

Дана__________

Број и датум Број и датум УКУПАН
уговора
фактуре
ИЗНОС

Потпис овлашћеног лица

М.П.
У ___________________
______________________
Напомена:Oбразац по потреби копирати у потребном броју примерака.
Понуђачи ће попуњавати образац референтна листа за сваку партију
посебно!

