ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"

Адреса наручиоца:

ИНЂИЈА, ул. Цара Душана бр. 2

Интернет страница наручиоца:

www.mihajlopupin.edu.rs.

Врста наручиоца:
Врста предмета:

Просвета
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:
Предмет јавне набавке ЈНМВ 10/2019 су услуге - извођења организовања и реализовања
екскурзије ученике Техничке школе „Михајло Пупин“ у Инђији у школској 2019/2020. години.
Назив и ознака из општег речника набавке - услуге организације путовања- 63516000 ОРН
Предметна јавна набавка је обликована по партијама и то:
- ПАРТИЈА БРОЈ 1: Екскурзија ученика других разреда - тродневна
- ПАРТИЈА БРОЈ 2: Екскурзија ученика трећих разреда - тродневна

Уговорена вредност:

Укупна уговорена вредност 1.301.850,00
партија 1. 628.460,00
партија 2. 673.390,00

Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за оцену понуда је: „најнижа понуђена цена“ уз оцену квалитета понуђеног
програма путовања и квалитета смештаја, с тим да ће се за оцену најниже цене узимати у
обзир укупна цена без ПВД-а.

две

Број примљених понуда:

- Највиша

1.402.812,50
партија 1.- 673.350,00
партија 2.- 729.462,50

- Најнижа

1.273.125,00
партија 1. 662.025,00
партија 2 - 611.100,00

- Највиша

1.402.812,50
партија 1 - 673.350,00
партија 2. - 729.462,50

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Најнижа

1.402.812,50
партија 1.- 673.350,00
партија 2.- 729.462,50

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.02.2020.

Датум закључења уговора:

24.02.2020.

Основни подаци о добављачу:
АВЕНИЈА ПУТОВАЊА, ул. Веселина Маслеше бр. 12 Нови Сад

Период важења уговора:

период до извршења обавеза обе уговорне
стране

Околности које представљају основ за измену уговора:
Уговорена цена по ученику је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је
одређена.
Укупна уговорена цена се може мењати на основу коначног списка ученика који Наручилац доставља Извршиоц
услуга.
За ученике који након достављања списка одустану од екскурзије, Извршилац услуга нема право потраживања
уплате средстава и има обавезу да изврши поврћај уплаћених финансијских средстава.

Остале информације:
Укупна уговорена вредност екскурзије утврђена је након давања писмене сагласности родитеља ученика на
прихваћену цену екскурзије по партијама 1. и 2. У тренутку закључења уговора партија 1 има 59 ученика (56
плативих и 3 гратиса), партија 2. има 63 ученика (60 плативих и 3 гратиса). Укупно путује 122 ученика (116
плативних и 5 гратиса ученика). Путује и 6 гратиса наставника.
Писмене сагласности родитеља су саставни део уговора који закључује директор школе са одабраним
понуђачем. Уколико нису испуњени наведени услови, директор школе обуставља извођење екскурзије.

