ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Средња школа

Адреса наручиоца:

ул. Вука Караџића 16, 15314 Крупањ

Интернет страница наручиоца:

www.srednjaskola.edu.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

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 мале вредности су услуге – извођење екскурзије за ученике Средње
школе у Крупњу у школској 2019/2020. години, број 4/2019, по партијама, извођење
екскурзије ученика првог, трећег и четвртог разреда. Назив и ознака из општег речника
набавке: 63516000 – услуге организације путовања.

Процењена вредност јавне набавке:

1.734.090,00 динара без ПДВ-а, односно
1.907.500,00 динара са ПДВ-ом

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Примљене су две понуде, од следећих понуђача: „Кондор Тис“ доо Лозница и „Подриње
Турс“ доо Лозница.
„Кондор Тис“ доо Лозница, ул. Гимназијска бр. 1, ПИБ 101191412, матични број 06079393
„Подриње Турс“ доо Лозница, ул. Пашићева бр. 17, ПИБ 104918543, матични број 20270985

Разлог за обуставу поступка:
Поступак је обустављен јер нису испуњени услови за доделу уговора због следећег:
Правилником о организацији и остваривању екскурзије у средњој школи („Сл. гласник РС“,
број 30/19) где је превиђено: „Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену
сагласност родитеља, односно другог законског заступника (у даљем тексту: родитељ)
ученика пo правилу за најмање 60% ученика истог разреда, уколико су створени услови за
остваривање циљева и задатака. Изузетно, екскурзија може да се организује за ученике
одељења у којем писмену сагласност да најмање 60% родитеља ученика“.... „Ако нису
испуњени наведени услови, екскурзија се не организује, о чему одлуку доноси директор.“
Како услов у погледу броја ученика Средње школе у Крупњу за реализацију екскурзије није
испуњен, директор школе је обуставио извођење екскурзије ученика првог разреда у
школској 2019/2020. години.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак неће бити поново спроведен

Остале информације:

