ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
•

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ОШ „ Вук Караџић " Крушевац

•

АДРЕСА: ул. Југовићева број 11, 37000 Крушевац.

•

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА: www. osvukks.edu.rs

•

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Просвета.

•

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавке мале вредности.

•
•

ВРСТА ПРЕДМЕТА: услуге.
ОПИС ПРЕДМЕТА: Набавка услуге извођења екскурзије ученика од 1. до 8. разреда и наставе у
природи ученика од 1. до 4. разреда за школску 2018/2019.годину.

•

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 63516000-Услуге организације путовања

•

ПРЕДМЕТНА НАБАВКА ЈЕ ОБЛИКОВАНА У 12 ПАРТИЈА И ТО:
ЈЕДНОДНЕВНИ 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 2019.
II РАЗРЕД:
Путни правац:Крушевац-Појате-Деспотовац-Свилајнац-Појате-Крушевац
Програм:Парк макета, манастир Манасија, Дино парк.
Време реализације: мај 2019.
III РАЗРЕД:
Путни правац: Крушевац-Београд-Крушевац
Програм: Калемегдан, храм Светог Саве, ЗОО врт, музеј авијације, Авалски торањ.
Улазнице: Авалски торањ, ЗОО врт, музеј авијације.
Време реализације: мај 2019.
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 и спомен парка у Крагујевцу.
Време реализације: мај 2019.
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ЕКСКУРЗИЈЕ
V РАЗРЕД:
Путни правац: Крушевац – Краљево – Чачак – Ужице - Мокра Гора - Бајина 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 у Б.Башти, ручак у
Ресторану на Златибору.
Улазнице: карта за воз, Мећавник, дискотеку.
Трајање: 2 дана
Време реализације: мај 2019.
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 у ужем центру Ваљева.
Улазнице: Музеј у Г.Милановцу, Народни музеј, Муселимов конак, Бранковина, Тршић,
дискотека.
Трајање: 2 дана
Време реализације: април 2019.
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.
Врста услуге: 1 полупансион у хотелу у Д.Милановцу, ручак у хотелу на Сребрном језеру.
Улазнице: Феликс-Ромулијана, Музеј Крајне, ХЕ „Ђердап 1“, Лепенски вир, Виминацијум,
дискотека.
Трајање: 2 дана
Време реализације: мај 2019.
VIII РАЗРЕД :
Путни правац: Крушевац-Смедерево(тврђава)-Фрушка Гора-Сремски Карловци-Нови СадСомбор -Суботица – Палићко језеро- ЗОО врт – Крушевац.
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,обилазак центра
Суботице,градске куће,jeзера Палић и ЗОО врта.
Врста услуге: Смештај у хотелу у Новом Саду са 3 звездице – у ужем центру, као и хотелу
са 4 звездице у ужем центру Суботице а на бази пуних пансиона.
Улазнице: Смедеревска тврђава- Карловачка Гимназија, локални водич у Карловцима,
Музеј Града Новог Сада, карта за позориште, Сомбор градска кућа, водич и улазнице за
Суботицу, дискотеке и ЗОО врта на Палићу.
Трајање: 3 дана
Време реализације: април 2019.
ВАЖНА НАПОМЕНА:
- реализација за V и VII разред у истом термину
- реализација за VI и VIII разред у истом термину
- агенције су у обавези да обезбеде улазнице за све планиране посете.
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Настава у природи (седам дана -шест пуних пансиона):
1 разред

Брзеће - хотел са 2 звездице,

2 разред

Аранђеловац,

3 разред

Златибор - хотел са 2 звездице,

4 разред

Сребрно језеро ,

Настава у природи АПРИЛ-МАЈ 2019.

НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ ОД I ДО IV РАЗРЕДА
I, II, III и IV разред, смештај у објекту прилагођеном за рад са децом и ученицима у
двокреветним, трокреветним собама и четворокреветним собама, (свака соба своје купатило) на
бази 6 пуних пансиона који мора поседовати: одговарајући простор за наставу-учионице,
отворене спортске терене, односно њихову близину, салу за вечерњи програм, анимације и
дискотеку.
Период реализације : април/мај 2019. године не у дане школског распуста и државног
празника.
Начин плаћања : 7 месечних рата почев од новембра 2019. године
Број одељењских старешина – гратиса, разредне старешине иду уз своје одељење.
Број гратиса за ученике : ______________________ (према понуди).
Обезбеђене све улазнице према програму, аутобуси туристичке класе, туристички
пратилац, аниматор и лекар. Такође агенција се обавезује да школи месечно штампа трослојне
уплатнице, како би евиденцију имале све три стране у правном послу, образац за лекарско
уверења .
Лекар мора бити обезбеђен посебно за сваку групу(не заједнички – за више група у објекту).
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КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Економски најповољнија понуда.
• НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:
- Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси Портала јавних
набавки и на интернет адреси наручиоца (www.osvukks.edu.rs). Преузимање је бесплатно.
- Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама наручиоца на адреси:
ОШ „Вук Караџић'', улица Југовићева бр.11, 37000 Крушевац, сваког радног дана од 08.00
до 12.00 часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда.
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:
Понуду понуђач подноси у затвореној коверти - омоту оверену печатом са назнаком:
„Понуда за јавну набавку - УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА И
НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА ОШ ''ВУК КАРАЏИЋ'' КРУШЕВАЦ ЗА ШКОЛСКУ
2018/2019.годину, по партијама, ЈН бр. 5/2018 - НЕ ОТВАРАТИ" са назнаком партије за коју се
подноси понуда.
•

На полеђини коверте понуђач је дужан да назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу:
ОШ „Вук Караџић“,
ул.Југовићева бр. 11,
37000 Крушевац,
сваког радног дана од 08.00 до 12.00 часова.
Крајњи рок за достављање понуда је 26.10. 2018. године до 12,00 часова.

•

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ:
Јавно отварање понуда обавиће се дана 26.10. 2018. године са почетком у 12,30 часова у
просторијама ОШ ''Вук Караџић'' у Крушевцу, ул. Југовићева бр. 11, уз присуство овлашћених
представника понуђача.

•

УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ
ОТВАРАЊА ПОНУДА:
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији за
јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је
заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

•

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: 10 дана од дана јавног отварања понуда.

•

КОНТАКТ ОСОБА: Драгана Лазаревић, тел. 037/447-410, факс 037/447-410, osvuk.ks@gmail.com
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