На основу Правилника о програму за остваривање екскурзија у првом и другом циклусу
основног образовања и васпитања (Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 07/10) и Упутства
за реализацију наставе у природи у основној школи, Министарства просвете бр. 610-00-790/2010-01
од 16.09.2010. године и Годишњег плана рада школе за школску 2014/2015. годину, основна школа
"Вук Караџић" из Крушевца расписује:

О Г Л А С
За прикупљање понуда за извођење излета, екскурзија и наставе у природи за ученике I - VIII
разреда у школској 2014/2015. години:
I

разред

Крушевац - Јагодина - Крушевац

мај 2015.

II

разред

Крушевац-Љубостња-Жича-В.бања

мај 2015.

III

разред

Крушевац - Београд - Крушевац

мај 2015.

IV

разред

Крушевац - Топола - Крагујевац - Крушевац

мај 2015.

V

разред

Крушевац - Западна Србија - Крушевац

мај 2015.

VI

разред

Крушевац - Ваљево - Лозница - Крушевац

април 2015.

VII

разред

Крушевац - Источна Србија - Крушевац

мај 2015.

VIII

разред

Крушевац - Нови Сад - Крушевац

април 2015.

Настава у природи :
1 разред ------------------------Гоч, Соко бања(хот. Здрављак) Рибараска бања( Јеленак),
2 разред ------------------------ Рудник, Златибор,
3 разред ----------------------- Букуља,Соко бања(хот.Здрављак), Сребрно језеро,
4 разред -----------------------Златибор, Соко бања(хот.Здрављак),Дивчибаре.
Настава у природи АПРИЛ-МАЈ.
Остали услови: дефинисани у Упутству за формирање понуде.
Право учешћа на конкурсу имају све агенције које поседују лиценцу надлежног
Министарства, испуњавају друге услове прописане Законом и да имају искуства у ђачком и
омладинском туризму, о чему су дужни да приложе доказе.
Упутство за формирање понуда може се преузети у секретаријату школе сваког радног дана
или са са портала управе јавних набавки ,од 08.00 до 14.00h, и то у року од 5 (пет) дана од дана
објављивања огласа. Туристичке агенције могу доставити понуде за све разреде или за поједине Рок
за достављање понуда је 10 (десет) дана од истека рока за преузимање упутства. Понуда може бити
достављена лично или у затвореној коверти, поштом на адресу:
ОШ "Вук Караџић", Југовићева бр. 11, 37000 Крушевац, са назнаком "Понуда - Не отварати"

За све додатне информације контактирати школу на број 037/447 - 411.
Отварање понуда, коме могу присуствовати овлашћени представници понуђача, обавиће се у
просторијама школе у року од 5 (пет) дана од истека рока за достављање понуда. Школа нема
обавезе према изабраном понуђачу ако се не испуне услови прописани Упутством за
реализацију излета, екскурзија и наставе у природи по питању броја пријављених ученика.

РАЗРЕД
ПРВИ РАЗРЕД

број ученика
107

ДРУГИ РАЗРЕД

107

ТРЕЋИ РАЗРЕД

98

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

116

ПЕТИ РАЗРЕД

104

ШЕСТИ РАЗРЕД

98

СЕДМИ РАЗРЕД

130

ОСМИ РАЗРЕД

125

Директор школе
____________________________
Драгомир Алексић

УПУТСТВО ЗА ФОРМИРАЊЕ ПОНУДА

Понуда се доставља на обрасцима упутства и мора бити јасна, недвосмислена, откуцана
или читко попуњена штампаним словима, оверена печатом и потписом овлашћеног лица.
Обавезна садржина понуде и неопходна документација:
Попуњен, потписан и печатом оверен образац "Подаци о понуђачу"
Попуњен, потписан и печатом оверен образац "Изјава понуђача"
За сваки разред попуњен, потписан и печатом оверен образац "Понуда "
Решење из Агенције за привредне регистре о регистрацији привредног субјекта
Извод из регистра Агенције за привредне регистре - не старији од 6 месеци
Лиценца организатора туристичких путовања
Потврда Пореске управе о измиреним порезима и доприносима - не старија од 6 месеци
Уверење Трговинског суда да привредни субјекат није осуђиван за привредни преступ, нити
му је изречена мера забране обављања делатности - не старије од 6 месеци
9. Уверење Агенције за привредне регистре да над привредним субјектом није вођен поступак
стечаја нити ликвидације - не старије од 6 месеци
10. Извештај о бонитету Народне банке Србије (ликвидност, блокаде) - не старији од 6 месеци
11. Полиса осигурања - Осигурање од одговорности (гаранција ради накнаде штете путницима)
12. Полиса осигурања - Осигурање за случај инсолвентности организатора путовања
13. Доказ о расположивим финансијским средствима - потврде из банака о промету по рачунима
за 2013. и 2014.
14. Референтна листа о ђачким екскурзијама реализованим у последње две године
15. Сва документација се подноси у копијама али су понуђачи обавезни да оригинале,укључујући
и оригиналне уговоре о изведеним екскурзијама, понесу са собом како би на захтев комисије
поднели на увид
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(Свака злоупотреба валидности докумената сматра се кривичним делом)
•
•
•
•
•
•

Агенције су дужне да понуде сачине у складу са програмима који су саставни део Упутства
Цена мора бити фиксна, изражена у динарима и не може се накнадно мењати
У цену(јединична) аранжмана морају бити укључене све улазнице предвиђене програмом
За путовања дужа од једног дана агенција је дужна да ангажује лекара - пратиоца и да за истог
сноси трошкове у целости
Превоз ученика се врши аутобусима туристичке класе са исправном опремом
Агенцијска пратња-водич у сваком аутобусу

Одлуку о избору најповољнијег понуђача донеће комисија коју чине директор школе и
чланови Савета родитеља одељења ученика од I до VIII разреда, и то већином гласова од
укупног броја чланова.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ

-

У прилогу су дати критеријуми за одређивање економски најповољније понуде као и
начин њиховог бодовања:
квалитет аранжмана ---------------------------------------------------------------------- 40 бодова
цена ------------------------------------------------------------------------------------------- 40 бодова
услови плаћања ----------------------------------------------------------------------------- 10 бодова
референтна листа за последње две године ------------------------------------------- 10 бодова

Разрада бодовања критеријума:
1. Цена:
(Најнижа понуђена цена / цена из понуде) x 40 = број бодова
𝐶 𝑚𝑖𝑛
𝑥 𝟒𝟎 = 𝐵𝑐
𝐶
Максималан број:

2. Квалитет аранжмана:

од 5 до 10 година старости
преко 10 година старости
Доказ о испуњености услова - приложене копије саобраћајних дозвола
Превоз:

40 бодова

10 бодова
5 бодова

хотел тражен од стране школе
10 бодова
приложене предрезервације за исти
Доказ о испуњености услова - приложене предрезервације за тражене термине,
фотографије хотела
5 бодова
Улазнице према програму:
да
не
0 бода
пансионска
4 бодa
Исхрана:
пролазни ручак
5 бода
Смештај:

Остали елементи квалитета аранжмана:

-досадашња сарадња
-гратиси

Максималан број:

6 бодова
4 бода

40 бодова

3. Услови плаћања:
Рате:
Максималан број:

9 рата
8 рата (осим за 8-ми разред)
испод 7 рата

10 бодова
5 бодова
0 бодова

10 бодова

4. Референтна листа:
највећи број изведених екскурзија у последње две године
остали
без референци
Максималан број:

10 бодова
5 бода
0 бодова

10 бодова

ПРОГРАМИ ПУТОВАЊА
ИЗЛЕТИ
I РАЗРЕД
Путни правац: Крушевац-Раваница-Јагодина-Крушевац
Програм: манастир Раваница, Музеј воштаних фигура, ЗОО врт, парк
Ђурђево брдо.
Улазнице: Музеј воштаних фигура, ЗОО врт.
Време реализације: мај 2015.

II РАЗРЕД:
Путни правац:Крушевац-Љубостиња-Жича -Матарушка бања- Врњачка бања Крушевац
Програм:по датом програму
Време реализације: мај 2015.

III РАЗРЕД:
Путни правац: Крушевац-Београд-Крушевац
Програм: Калемегдан, храм Светог Саве,вожња бродићем ,,ЗЛАТНО СРЦЕ,,
Авалски торањ.
Улазнице: Авалски торањ, карта за брод, ЗОО врт.
Време реализације: мај 2015.

IV РАЗРЕД:
Путни правац: Крушевац-Крагујевац-Топола-Аранђеловац-Крушевац
Програм: спомен-парк Шумарице, црква Св. Ђорђа на Опленцу,
Петрова кућа, Виноградарева кућа, Карађорђев конак,
Буковичка Бања.
Улазнице: сви објекти задужбине Карађорђевић.

Време реализације: мај 2015.

ЕКСКУРЗИЈЕ

V РАЗРЕД
Путни правац: Крушевац-Краљево-Чачак-Ужице-Мокра ГораБајина Башта-Златибор-Крушевац
Програм: вожња „Шарганском осмицом“, дрвени град Мећавник, кућа
Тарабића, манастир Рача, туристичко насеље на Златибору, манастир
Жича.
Врста услуге: један полупансион у хотелу „Дрина“ у Б.Башти, ручак у
Ресторану на Златибору.
Улазнице: карта за воз, Мећавник, дискотеку.
Трајање: 2 дана
Време реализације: април/мај 2015. ( 15-16.05.2015)

VI РАЗРЕД

Путни правац: Крушевац-Горњи Милановац-Ваљево-ЛозницаКрушевац
Програм: упознавање са историјом града, Норвешка кућа, посета
Бранковини, обилазак Народног музеја и Муселимовог конака у
Ваљеву, обилазак старог дела града Тешњара, обилазак Вуковог
Тршића и манастира Троноша.
Врста услуге: 1 пун пансион у хотелу „Нарцис“ у Ваљеву.
Улазнице: Музеј у Г.Милановцу, Народни музеј, Муселимов конак,
Бранковина, Тршић, дискотека.

Трајање: 2 дана
Време реализације: април 2015. (17 и 18. 04.2015 )

VII РАЗРЕД
Путни правац: Крушевац-Зајечар-Неготин-Кладово-Д.МилановацГолубац-Сребрно језеро-Костолац-Велика Плана-Крушевац
Програм: обилазак остатка римске палате Феликс-Ромулијане, у
Неготину упознавање са историјом града и обилазак Музеја Крајине,
Кућа Стевана Мокрањца, Музеја Вељка Петровића, обилазак ХЕ
„Ђердап 1“, панорамски тврђава Фетислам, археолошко налазиште
Лепенски вир, Голубачка тврђава панорамски, туристичко насеље
на Сребрном језеру, панорамски Термоелектрана „Костолац“,
археолошко налазиште Виминацијум, црква брвнара Покајница.
Врста услуге: 1 полупансион у хотелу „Лепенски вир“, ручак у
хотелу „Сребрно језеро“.
Улазнице: Феликс-Ромулијана, Музеј Крајне, ХЕ „Ђердап 1“, Лепенски вир,
Виминацијум, дискотека.
Трајање: 2 дана
Време реализације: април/мај 2015. ( 15-16.05.2015)

VIII РАЗРЕД
Путни правац: Крушевац-Фрушка Гора-Сремски Карловци-Нови СадКрушевац
Програм: посете манастирима Хопово и Крушедол, Богословији,
Патријаршији, Гимназији, Саборној цркви, центру града,
Петроварадинска тврђава, Музеј града Новог Сада са подземним
Војним галеријама, центар Новог Сада са знаменитим грађевинама,

позоришна представа у Народном позоришту са редовног репертоара.
Врста услуге: 2 пуна пансиона у хотелу „САЈАМ“ у Новом Саду.
Улазнице: Карловачка Гимназија, локални водич у Карловцима, Музеј
Града Новог Сада, карта за позориште.
Трајање: 3 дана
Време реализације: април 2015. (17,18 и 19. 04.2015 )

ВАЖНА НАПОМЕНА: -реализација за V и VII разред у истом термину
-реализација за VI и VIII разред у истом термину

На основу Огласа који је објављен у листу________________ од __________.год. достављамо
ПОНУДА
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ __________________ ЗА ____________*. РАЗРЕД
Број: _______

Датум: _________
Врста

•
•
•

Вредност са ПДВ - ом

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

________________________
________________________
________________________

Укупно динара
Начин плаћања
Рок плаћања – број рата
Рок и месец испоруке
Гарантни рок
Рок за решавање рекламација
Важност понуде

______________________
______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

НАПОМЕНА : дата понуда се накнадно не може мењати
Посебне погодности:___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Датум : _____________

Потпис : ______________________
Печат :

* Уписати за сваки разред посебно за који се пријављујете

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пун назив понуђача
Адреса понуђача
Облик организовања
Облик својине
Број стално запослених
Матични број предузећа
Порески идентификациони број предузећа
Шифра регистроване делатности и основна
делатност
Број рачуна и назив банке
Одговорно лице – потписник уговора
Лице за контакт
Електронска адреса лица за контакт
Телефон
Тел.факс

Датум
_______________

МП

Потпис одговорног лица
________________________

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из Огласа
објављеног ________________ oд ____________год. за извођење _____________________
за ученике од 1 дo 8 разреда као и да прихватамо све услове наведене у достављеном
упутству под којима подносимо своје понуде.
Упознати смо и са условима наручиоца и са тим у вези прилажемо:
1. Решење из Агенције за привредне регистре о регистрацији привредног
субјекта
2. Извод из регистра Агенције за привредне регистре - не старији од 6
месеци
3. Лиценца организатора туристичких путовања
4. Потврда Пореске управе о измиреним порезима и доприносима - не
старија од 6 месеци
5. Уверење Трговинског суда да привредни субјекат није осуђиван за
привредни преступ, нити му је изречена мера забране обављања
делатности - не старије од 6 месеци
6. Уверење Агенције за привредне регистре да над привредним субјектом
није вођен поступак стечаја нити ликвидације - не старије од 6 месеци
7. Извештај о бонитету Народне банке Србије (ликвидност, блокаде) - не
старији од 6 месеци
8. Полиса осигурања - осигурање од одговорности (гаранција ради накнаде
штете путницима)
9. Полиса осигурања - осигурање за случај инсолвентности организатора
путовања
10. Доказ о расположивим финансијским средствима - потврде из банака о
промету по рачунима за 2012. и 2013.
11. Референтна листа о ђачким екскурзијама реализованим у последње 2
године

Датум : ______________

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Потпис :________________
Печат :

* уписати врсту понуде

ДА

