Наручилац

Основна школа „Вук Караџић“ Шабац

Адреса

Вука Караџића број 14

Место
Интернет
адреса

Шабац
www.osvukkaradzicsabac.edu.rs

На основу члана 55, 57. и 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 124/12):

oбјављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке: Ђачка екскурзија (редни број ЈН 04/15)

Опис предмета јавне набавке: Ђачка екскурзија за други, трећи, четврти
разред ( ПАРТИЈА 1.) , пети, шести, седми и осми разед (ПАРТИЈА 2.)
РАЗРЕ
Д

ОБЈЕКТИ

ВРЕМЕ

РЕЛАЦИЈА: ШАБАЦ – ЗАСАВИЦА – СОВЉАК – ШАБАЦ
II

-обилазак Засавице (вожња бродићем)
-Етно село Совљак

V

РЕЛАЦИЈА: ТЕКЕРИШ – ДОБРИ ПОТОК -ТРОНОША -ТРШИЋ –
БАЊА КОВИЉАЧА-ШАБАЦ

III

-Спомен-комплекс борцима у Церској битци
-Манастирски комплекс у Добром Потоку
-Тршић – Вукова кућа у Тршићу
-Манастирски комплекс Троноша
-Бањски комплекс у Бањи Ковиљачи

X

РЕЛАЦИЈА: ШАБАЦ – БРАНКОВИНА – ВАЉЕВО – ПЕТНИЦА ШАБАЦ
IV

-Бранковина
-Народни музеј у Ваљеву
-Шетња градом (Тешњар...)
-Петница
-Манастир Ћелије
-Манастир Лелић

X

РЕЛАЦИЈА: ШАБАЦ – С.МИТРОВИЦА – ХОПОВО – С.КАРЛОВЦИ
– ПЕТРОВАРАДИН - Н.САД –ШАБАЦ

V

-Музеј у Сремској Митровици
-Манстир Хопово
-Гимназија у Сремским Карловцима
-Катакомбе на Петроварадину
-Природњачки музеј у Новом Саду

V

РЕЛАЦИЈА : ШАБАЦ – БЕОГРАД - ШАБАЦ
VI

-Музеј Николе Тесле
-Опсерваторија на Калемегдану
-ЗОО врт
-Ботаничка башта
-Авалски торањ

V

РЕЛАЦИЈА: ШАБАЦ – ВАЉЕВО – ЛАЗАРЕВАЦ – ОПЛЕНАЦ –
ТОПОЛА – АРАНЂЕЛОВАЦ - ШАБАЦ
VII

-Бранковина
-Спомен костурница у Лазаревцу
-Опленац – Храм Светог Ђорђа
-Резиденција Краља Петра Првог Карађорђевића
у Тополи
-Конак Вожда Карађорђа у Тополи

X

РЕЛАЦИЈА: ШАБАЦ – Д.МИЛАНОВАЦ – НЕГОТИН - ШАБАЦ

VIII

1. ДАН – Шабац – Смедерево (Смедеревска
тврђава) – Пожаревац (музеј Барили) –
Виминацијум – Доњи Милановац (хотел
Лепенски вир
2. ДАН – Доњи Милановац – Неготин
(Археолошки музеј, Родна кућа Стевана
Мокрањца, Музеј Хајдук Вељка) – Доњи
Милановац
3. ДАН – Доњи Милановац – ХЕ Ђердап –
Доњи Милановац – Лепенски вир - Шабац

X

Назив и ознака из општег речника набавке: 92000000 - Услуге у области
рекреације, културе и спорта

Услови за учествовање у поступку (право учешћа, докази о испуњености
услова...):
Право учешћа имају сви понуђачи који испуњавају услове прописане чланом
75. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“, број 124/12)уз то су
агенције које поседују одговарајуће лиценцу министарства надлежног за
послове туризма,испуњавају друге услове прописане Законом о туризму и
Правилником и имају искуства у ђачкиом туризму о чему су дужни да приложе
доказе прописане чланом 77. овог Закона (докази који се прилажу биће ближе
одређени у конкурсној документацији).

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:
Најнижа понуђена цена.
Увид и преузимање конкурсне документације (услови, место, време, рок,...):
Сви заинтересовни понуђачи могу извршити увид и преузети конкурсну
документацију у секретаријату OШ „Вук Караџић“ , улица Вука Караџића 14,
сваког радног дана од 08,30 часова до 13,30 часова и на Порталу јавних набавки
Управе за јавне набавке
Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака...):
Заинтересовани понуђачи треба да поднесу своју понуду до 14.8.2015. до 12,00
часова задњег дана конкурса. Понуду доставити у затвореној коверти са текстом
на предњој страни „не отварати – понуда за набавку ђачке екскурзије“на адресу:
ОШ „Вук Караџић“ Шабац, Вука Караџића 14, 15000 Шабац. На полеђини
коверте читко написати назив, број телефона и адресу понуђача.
Понуђачи своју понуду подносе лично у секретаријату или путем поште.
Благовременом понудом сматра се понуда примљена од стране наручиоца у
року за подношење понуда.
Отварање понуда (место, време, присуство заинтересованих...):
Отварање понуда вршиће се јавно у просторијама ОШ „Вук Караџић“ Шабац,
Вука Караџића 14, 15000 Шабац , у наставничкој канцеларији , на првом
спрату, задњег дана рока за подношење понуда у14.8.2015. године 12,00 часова.
Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:
Одлука о избору најповољније понуде донеће се у року од седам дана од дана
отварања понуда, не рачунајући дане који су за наручиоца нерадни.
Контакт (особа, место, време, број телефона, e-mail адреса...):
Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког радног дана на
бр. телефона 015/343-326, у времену од 8,30 до 13,30 часова.
Контакт особа је Божидар Катић e-mail osvuksekretar@gmail.com
Остале информације:
Понуде се припремају и подносе у складу са јавним позивом и конкурсном
документацијом.
Понуда са варијантама није дозвољена.

