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ПРЕДМЕТ: Захтев за достављање понуде за фотографисање ученика

Техничка школа вам доставља Захтев за достављање понуде за
фотографисање ученика за школску 2019/2020.годину под следећим
условима:



Понуде могу доставити сва заинтересовања правна и физичка
лица регистрована за предметну делатност.



Доказ за понуђаче који конкуришу:
- Копија Извода из Регистра Агенције за привредне регистре за
понуђача или другог надлежног регистра
- Достава доказа о ангажовању два фотографа (Уговор о раду
или други доказ о ангажовању)
- Референцу рада са школама са мишљењем установа за
претходну школску годину и референтну листу потписану и
оверену од наручиоца услуга



Ценовник са понудама (обавезно) за фотографије 13х18, Табло
(генерацијски албум), ДВД са снимком матурске вечери, Албум
одељења



И остале погодности (попусти-гратиси) који се нуде за следеће
догађаје у школи: Почетак школске године-пријем првака, додела
пакетића за децу запослених у школи, школска слава Свети
Сава, Дан школе, свечана додела дилпома



Понуђачи су у обавези да доставе узорке за предмете обавезне у
понуди

Критеријум за избор – „Економски најповољнија понуда“
Цена – 80 пондера ( најнижа понуђена цена х 80 / понуђена цена)
Остале погодности (попусти и гратиси) – 20 пондера ( 5 догађаја
20 пондера, сваки догађај појединачно даје 4 пондера)
(Цена и квалитет достављених узорака, избор најповољније понуде,
узимајући у обзир наведене критеријуме, извршиће комисија у чијем
саставу ће бити и представници Савета родитеља).



Начин плаћања:


Могућност плаћања од стране родитеља је искључиво
уплатницом на текући рачун изабраног Понуђача уз вођење
евиденције уплата од старне одељењског старешине

Достављање понуда:





Рок за достављање понуда је 5 дана од дана достављања
Захтева за достављање понуда од стране Наручиоца. Понуде са
доказима доставити у затвореној коверти на адресу : Техничка
школа са домом ученика „Никола Тесла“, улица Боже
Димитријевића бб, 12208 Костолац, са назнаком ПОНУДА ЗА
ФОТОГРАФИСАЊЕ-НЕ ОТВАРАТИ.
Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити разматране.
Додатна обавештења могу се добити на телефон 012/241-841,
контакт особа Елена Нонковић

ДИРЕКТОР
др Горан Несторовић,с.р.

