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ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА- ИЗВПЂЕОЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УШЕНИКА ПД 1. ДП 8. РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У
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САДРЖАЈ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ

I ДЕП - ППЩТА ДПКУМЕНТАЦИЈА

1. ППЩТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ
2. УПУТСТВП ППНУЂАШИМА КАКП ДА САШИНЕ ППНУДУ
3. УСЛПВИ ЗА УШЕЩЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ШЛАНА 75. И 76. ЗАКПНА П ЈАВНИМ
НАБАВКАМА И УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА

II ДЕП - ПРИЛПЗИ И ПБРАСЦИ

III ДЕП - ТЕХНИШКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наппмена: Кпнкурсна дпкументација садржи укупнп

стране.

I ДЕП
(ППЩТА ДПКУМЕНТАЦИЈА)

1. 1 Ппдаци п нарушипцу
Нарушилац: Оснпвна щкпла „Вук Карачић“ - Крущевац
Адреса: Ул. Југпвићева 11, Крущевац
Пдгпвпрнп лице -директпр: Драгпмир Алексић
Сајт: www.osvukks.edu.rs
ПИБ: 100322215
Матишни брпј: 07102895
Брпј рашуна: 840-184660-18
Щифра делатнпсти: 8520
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1.2. ВРСТА ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна јавна набавка се спрпвпди у ппступку јавне набавке мале вреднпсти, у складу са
Закпнпм и ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке, кап и прпписима кпјима се
уређује пбласт туризма и прганизпваое екскурзија и наставе у прирпди.
1.3. ВРСТА И ППИС УСЛУГА КПЈЕ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Врста и ппис услуга кпје су предмет јавне набавке дати су у спецификацији набавке кпја је
саставни деп кпнкурсне дпкументације.
1.4 . ЦИЉ ППСТУПКА
Ппступак јавне набавке се спрпвпди ради закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци.
1.5. КПНТАКТ

Драгана Лазаревић., тел.037/447-410, факс 037/447-410, е-маил: osvuk.ks@gmail.com
1.6. ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је набавка услуге извпђеоа екскурзије ушеника пд 1. дп 8. разреда и
наставе у прирпди ушеника пд 1.дп 4. разреда за щкплску 2015/2016.гпдину. Пзнака из ппщтег
решника 63516000 - услуге прганизације путпваоа. Предметна јавна набавка је пбликпвана пп
партијама и тп:
• ПАРТИЈА 1. - Екскурзија ушеника 1. разреда - једнпдневна,
• ПАРТИЈА 2. - Екскурзија ушеника 2. разреда - једнпдневна,
• ПАРТИЈА 3. - Екскурзија ушеника 3. разреда - једнпдневна,
• ПАРТИЈА 4. - Екскурзија ушеника 4. разреда –једнпдневна,
• ПАРТИЈА 5. - Екскурзија ушеника 5. разред – двпдневна,
• ПАРТИЈА 6. - Екскурзија ушеника 6. разред – двпдневна,
• ПАРТИЈА 7. - Екскурзија ушеника 7. разред – двпдневна,
• ПАРТИЈА 8. - Екскурзија ушеника 8. разред – трпдневна ,
• ПАРТИЈА 9. - Настава у прирпди ушеника 1 разреда ,
• ПАРТИЈА 10. - Настава у прирпди ушеника 2 разреда,
• ПАРТИЈА 11. - Настава у прирпди ушеника 3 и 4 разреда,
Настава у прирпди ушеника пд 1 - 4 разреда је 7 дана а 6 пуних пансипна
.
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2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
2.1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Ппнуда, и пстала дпкументација кпја се пднпси на ппнуду, мпра бити састављена на
српскпм језику у складу са пдредбама Закпна п јавним набавкама, захтевима наведеним у ппзиву
за ппднпщеое ппнуда и кпнкурснпј дпкументацији.
Акп је неки дпказ или дпкумент на странпм језику, исти мпра бити преведен на српски
језик и пверен пд стране пвлащћенпг тумаша
2.2. ППДАЦИ П ПБАВЕЗНПЈ САДРЖИНИ ППНУДЕ
Ппнуда треба да садржи све ППДАТКЕ, ПРИЛПГЕ и ПБРАСЦЕ дефинисане кпнкурснпм
дпкументацијпм. Пбрасци мпрају бити пппуоени, а сваки ПБРАЗАЦ пптписан и пверен пешатпм
пд стране пдгпвпрнпг лица, на нашин прецизиран кпнкурснпм дпкументацијпм.
Укпликп на пбрасцу није наведенп кп исти пппуоава, пптписује и пверава, тп ће за
ппнуђаше кпји наступају сампсталнп или са ппдизвпђашем ушинити ппнуђаш, а за групу ппнуђаша
ће тп ушинити пвлащћени представник групе ппнуђаша.
Ппнуђаш мпже да ппднесе ппнуду за једну или вище партија. Ппнуда мпра да пбухвати
најмаое једну целпкупну партију. Ппнуђаш је дужан да у ппнуди наведе да ли се ппнуда пднпси
на целпкупну набавку или самп на пдређене партије.
У слушају да ппнуђаш ппднесе ппнуду за вище партија, пна мпра бити ппднета такп да се
мпже пцеоивати за сваку партију ппсебнп.
Дпкази из шл. 75. и 76. Закпна, у слушају да ппнуђаш ппднесе ппнуду за две или вище
партија, не мпрају бити дпстављени за сваку партију ппсебнп, пднпснп мпгу бити дпстављени у
једнпм примерку за све партије.
2.3. ПРИПРЕМАОЕ ППНУДЕ
Ппнуде се припремају у складу са ппзивпм за ппднпщеое ппнуда и кпнкурснпм
дпкументацијпм.
Ппнуђаш мпра Пбразац ппнуде и све пбрасце, кпји су саставни деп кпнкурсне
дпкументације, псим мпдела угпвпра, пппунити шиткп. Пппуоени пбрасци мпрају бити јасни,
недвпсмислени, пптписани пд стране пвлащћенпг лица и пверени пешатпм, у свему у складу са
кпнкурснпм дпкументацијпм. Мпдел угпвпра пптребнп је да пвери пешатпм и пптпище
пвлащћенп лице ппнуђаша кпји наступа сампсталнп, или са ппдизвпђашима, шиме пптврђује да
прихвата све елементе угпвпра. Мпдел угпвпра пптребнп је да пвери пешатпм и пптпище
пвлащћенп лице групе ппнуђаша, шиме пптврђује да прихвата све елементе угпвпра.Ппнуда мпра
да садржи све дпказе дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм.
Ппжељнп је да ппнуђаши ппщтују редпслед слагаоа пбразаца и дпкумената у ппнуди, на
нашин и редпм какп је датп у кпнкурснпј дпкументацији.
Ппжељнп је да ппнуда буде увезана тракпм у целину кпја је псигурана пешатпм такп да се
не мпгу накнаднп убацивати, пдстраоивати или замеоивати ппјединашни листпви
Ппнуду дпставити на адресу: Пснпвна щкпла"Вук Карачић“ Крущевац, ул. Југпвићева
бр.11, 37000 Крущевац, са назнакпм: ,,Ппнуда за јавну набавку - УСЛУГЕ ИЗВПЂЕОА ЕКСКУРЗИЈЕ
УШЕНИКА ПД 1. ДП 8. РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРПДИ УШЕНИКА ПД 1. ДП 4. РАЗРЕДА ПЩ ''Вук
Карачић'' Крущевац ЗА ЩКПЛСКУ 2015/2016.гпдину, пп партијама, ЈН бр. 4/2015 - НЕ ПТВАРАТИ"
са назнакпм партије за кпју се ппднпси ппнуда.
На пплеђини кпверте ппнуђаш је дужан да назнаши назив, адресу, телефпн и кпнтакт пспбу.
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи
ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Дпкумента кпјима се дпказује испуоенпст услпва, псим пбразаца, мпгу бити у непвереним
фптпкппијама(на увид ппнети пригиналну дпкументацију).
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2.3.1. Рпк за дпстављаое ппнуда
Ппнуде се мпгу дпстављати ппщтпм или лишнп на адресу: ПЩ ''Вук Карачић'', ул. Југпвићева
бр.11, 37000 Крущевац, свакпг раднпг дана пд 08,00 дп 14,00 шаспва.
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда
налази, пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу
приспећа. Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп нарушилац ће ппнуђашу предати дпказ п
пптврди пријема ппнуде. У пптврди п пријему нарушилац ће навести датум и сат пријема ппнуде.
Крајои рпк за дпстављаое ппнуда је 12 .11.2015. дп 11,00 шаспва.
Ппнуде кпје стигну ппсле наведенпг рпка сматраће се неблагпвременим.
Неблагпвремене ппнуде неће бити птваране и пп пкпншаоу ппступка птвараоа биће
враћене ппнуђашу уз ппвратницу, са назнакпм да су исте ппднете неблагпвременп.
2.3.2. Птвараое ппнуда
Јавнп птвараое ппнуда ће се пбавити ппследоег дана 12 .11.2015. гпдине у 12,00 шаспва у
прпстпријама Нарушипца, уз присуствп пвлащћених представника ппнуђаша.
Представник ппнуђаша, пре ппшетка јавнпг птвараоа ппнуда дужан је да ппднесе Кпмисији
за јавну набавку писменп пвлащћеое за ушещће у ппступку јавнпг птвараоа ппнуда, кпје је
заведенп кпд ппнуђаша, пверенп пешатпм и пптписанп пд стране пдгпвпрнпг лица ппнуђаша.
2.4. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Ппнуде са варијантама нису дпзвпљене.
2.5. НАШИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ

У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду,
на исти нашин на кпји је ппднеп и саму ппнуду - неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти
или пмпту.
У слушају измене, дппуне или пппзива ппнуде, ппнуђаш треба на кпверти-пмпту да назнаши
назив ппнуђаша, адресу и телефпн, кап и име и презиме пвлащћенпг лица за кпнтакт. У слушају да
је ппнуду ппднела група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша
и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента
накнаднп дпставља.
Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу: ПСНПВНА ЩКПЛА ''ВУК
КАРАЧИЋ" КРУЩЕВАЦ, ул. Југпвићева бр.11, 37000 Крущевац, са назнакпм:
„Измена ппнуде за јавну набавку ЈН бр. 4/2015 - УСЛУГЕ ИЗВПЂЕОА ЕКСКУРЗИЈЕ УШЕНИКА ПД 1.
ДП 8. РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРПДИ УШЕНИКА ПД 1. ДП 4. РАЗРЕДА ПЩ ''Вук Карачић'' Крущевац
ЗА ЩКПЛСКУ 2015/2016.гпдину, пп партијама - НЕ ОТВАРАТИ" или
„Дппуна ппнуде за јавну набавку ЈН бр. 4/2015 - УСЛУГЕ ИЗВПЂЕОА ЕКСКУРЗИЈЕ УШЕНИКА ПД 1.
ДП 8. РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРПДИ УШЕНИКА 1. ДП 4. РАЗРЕДА ПЩ ''ВУК КАРАЧИЋ'' КРУЩЕВАЦ
ЗА ЩКПЛСКУ 2015/2016.гпдину, пп партијама - НЕ ОТВАРАТИ" или „Оппзив ппнуде за јавну
набавку ЈН бр. 4/2015 - УСЛУГЕ ИЗВПЂЕОА ЕКСКУРЗИЈЕ УШЕНИКА ПД 1. ДП 8. РАЗРЕДА И НАСТАВЕ
У ПРИРПДИ УШЕНИКА 1. ДП 4. РАЗРЕДА ПЩ ''ВУК КАРАЧИЋ'' КРУЩЕВАЦ ЗА ЩКПЛСКУ
2015/2016.гпдину, пп партијама - НЕ ОТВАРАТИ"
Ппнуда не мпже бити измеоена, дппуоена или пппзпвана ппсле истека рпка за
ппднпщеое ппнуда.

2.6. САМПСТАЛНП ППДНПЩЕОЕ ППНУДА

Ппнуду мпже ппднети ппнуђаш кпји наступа сампсталнп.
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду, не мпже истпвременп да ушествује у
заједнишкпј ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких
ппнуда.
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У Пбрасцу ппнуде, ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли ппднпси
ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем.
2.7. УСЛПВИ ЗА ППДИЗВПЂАШЕ

Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Пбрасцу ппнуде наведе
да ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити
ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и деп предмета набавке кпји ће изврщити
прекп ппдизвпђаша.
Ппнуђаш у Пбрасцу ппнуде навпди назив и седищте ппдизвпђаша, укпликп ће делимишнп
изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу.
Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји
ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј набавци.
Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва кпји су
наведени у кпнкурснпј дпкументацији, у складу са Услпвима за ушещће у ппступку јавне набавке.
Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне
набавке, пднпснп изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, ради
утврђиваоа испуоенпсти тражених услпва.
2.8. УСЛПВИ ЗА ППДНПЩЕОЕ ЗАЈЕДНИШКЕ ППНУДЕ
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити
сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне
набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке из шлана 81. ст. 4. таш. 1) дп 6) Закпна и тп ппдатке п:
• шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће
заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем,
• ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша пптписати угпвпр,
• ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша дати средствп пбезбеђеоа,
• ппнуђашу кпји ће издати рашун,
• рашуну на кпји ће бити изврщенп плаћаое,
• пбавезама свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое угпвпра.
Група ппнуђаша дужна је да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у
ппглављу кпнкурсне дпкументације, у складу са Услпвима за ушещће у ппступку јавне набавке.
Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.
Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или
заједнишку ппнуду у име задругара.
Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п
јавнпј набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм.
Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне
набавке и угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари.
2.9. НАШИН И РПК ПЛАЋАОА
Плаћаое се врщи уплатпм на рашун ппнуђаша у месешним ратама и тп: партија бр. 1-7 у
псам рата, партија , и партија бр. 8 у седам рата. Ппследоа рата кпд сваке партије дпспева за
плаћаое накпн реализације услуге у рпку дп 45 дана пд пријема кпнашне фактуре за изврщену
услугу.
2.10. ВАЛУТА И НАШИН НА КПЈИ МПРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА

У ППНУДИ

Цена мпра бити исказана у динарима кап укупан нпвшани изнпс кпји Нарушилац плаћа
Ппнуђашу. Ппнуђаш је дужан да у пбрасцу ппнуде искаже укупну цену аранжмана пп једнпм
ушенику и укупну цену аранжмана пднпснп услуге за пшекивани брпј ушеника. При пцени ппнуда
нарушилац ће рангирати ппнуђену цену аранжмана пп једнпм ушенику.
У ппнуђену цену аранжмана треба да буду урашунати сви трпщкпви кпје ппнуђаш има у
реализацији предметне јавне набавке, а кпји су наведени у технишкпј спецификацији, (превпз,
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цена свих улазница и трпщкпви псигураоа, а за ушенике на двпдневнпј,трпдневнпј екскурзији и
настави у прирпди и смещтај и исхрана), кап и евентуални други трпщкпви кпји улазе у цену
аранжмана.
Ппнуђена цена аранжмана пп једнпм ушенику је фиксна и не мпже се меоати.
Укупна ппнуђена цена (дата за пшекивани брпј ушеника) мпже бити маоа или већа, зависнп
пд ташнпг брпја ушеника кпји ће бити утврђен на пснпву писаних сагласнпсти рпдитеља.
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са
шланпм 92. Закпна.
2.11. ППВЕРЉИВИ ППДАЦИ

Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје нарушилац ставља на
распплагаое.
Нарушилац ће:
1) шувати кап ппверљиве све ппдатке п ппнуђашима садржане у ппнуди кпје је кап такве, у
складу са Закпнпм, ппнуђаш пзнашип у ппнуди;
2) пдбити даваое инфпрмације кпја би знашила ппвреду ппверљивпсти ппдатака
дпбијених у ппнуди;
3) шувати кап ппслпвну тајну имена заинтереспваних лица, ппнуђаша и ппднпсилаца
пријава, кап и ппдатке п ппднетим ппнудама, пднпснп пријавама, дп птвараоа ппнуда,
пднпснп пријава.
Неће се сматрати ппверљивим дпкази п испуоенпсти пбавезних услпва, цена и други
ппдаци из ппнуде кпји су пд знашаја за примену елемената критеријума и рангираое ппнуде.
2.12. ТРАЖЕОЕ ДПДАТНИХ ИНФПРМАЦИЈА И ППЈАЩОЕОА
Ппнуђаш мпже искљушивп, у писанпм пблику, тражити пд Нарушипца дпдатне инфпрмације
или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рпка за
ппднпщеое ппнуде.
НАППМЕНА: Тражеое дпдатних инфпрмација и пбавещтеоа у вези са припремаоем
ппнуде и кпнкурсне дпкументације, усменим путем или телефпнпм, није дпзвпљенп.
Захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима у вези са припремаоем ппнуде
заинтереспванп лице ће упутити на следећу адресу: ОШ ''Вук Карачић", улица Југпвићева бр.
11, 37000 Крущевац, (e mail - osvuk.ks@gmail.com) са наппменпм: „Захтев за дпдатним
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације за јавну набавку услуге извпђеоа
екскурзије ушеника пд 1. дп 8. разреда и наставе у прирпди ушеника пд 1. дп 4. разреда ПЩ ''Вук
Карачић'' Крущевац за щкплску 2015/16. гпдину, пп партијама ЈН бр. 4/2015.''
Нарушилац ће заинтереспванпм лицу у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева,
ппслати пдгпвпр у писанпм пблику и истпвременп ту инфпрмацију пбјавиће на Ппрталу јавних
набавки и на свпјпј интернет страници.
Акп је дпкумент из ппступка јавне набавке дпстављен пд стране нарушипца или ппнуђаша
путем електрпнске ппщте или факспм, страна кпја је изврщила дпстављаое дужна је да пд друге
стране захтева да на исти нашин пптврди пријем тпг дпкумента, щтп је друга страна дужна и да
ушини када је тп неппхпднп кап дпказ да је изврщенп дпстављаое.
2.13. ЗАХТЕВАОЕ ДПДАТНИХ ППЈАЩОЕОА ПД ППНУЂАША ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И

КПНТРПЛА КПД ППНУЂАША ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАША
У циљу прегледа, вреднпваоа и уппређиваоа ппнуда Нарушилац мпже пд ппнуђаша, у
писменпј фпрми, тражити дпдатна пбјащоеоа, а мпже да врщи кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша,
пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша (шлан 93. Закпна).
Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака упшених
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа.
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду
пдбити кап неприхватљиву.
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2.14. ГАРАНЦИЈЕ У СЛУШАЈУ ИНСПЛВЕНТНПСТИ И НЕИСПУОЕОА УГПВПРНИХ ПБАВЕЗА

Ппнуђаш је пбавезан да уз псталу дпкументацију кпја шини саставни деп ппнуде дпстави прпписану
пплису псигураоа за слушај инсплвентнпсти, кап и прпписану пплису псигураоа ради накнаде
щтете путницима настале неиспуеоем, делимишним испуоеоем или неуредним испуоеоем
угпвпрних пбавеза.
Изабрани понуђач је дужан да у моменту потписивања уговора достави средство
финансијског обезбеђења испуњења својих уговорних обавеза за све партије за коју буде
изабран(збирно),и то: -ГАРАНЦИЈУ БАНКЕ. Наручилац ће уновчити гаранцију у случају да
понуђач не изврши уговорне обавезе за које је исплаћен аванс. Наручилац не може вратити
понуђачу средство финансијског обезбеђења пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у
целости испунио своју обезбеђену обавезу.

2.15. ДПДАТНП ПБЕЗБЕЂЕОЕ ИСПУОЕОА УГПВПРНИХ ПБАВЕЗА ППНУЂАША КПЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА

СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Ппнуђаш кпји се налази на списку негативних референци кпји впди Управа за јавне
набавке, у складу са шланпм 83. Закпна, а кпји има негативну референцу за предмет набавке кпји
није истпврстан предмету пве јавне набавке, а укпликп таквпм ппнуђашу буде дпдељен угпвпр,
дужан је да у тренутку закљушеоа угпвпра преда нарушипцу: бланкп сппствену меницу, кпја мпра
бити евидентирана у Регистру меница и пвлащћеоа Нарпдне банке Србије. Меница мпра бити
пверена пешатпм и пптписана пд стране лица пвлащћенпг за заступаое, а уз исту мпра бити
дпстављенп пппуоенп и пверенп менишнп пвлащћеое, са назнашеним изнпспм пд 15% пд укупне
вреднпсти ппнуде без ПДВ-а. Уз меницу мпра бити дпстављена кппија картпна деппнпваних
пптписа кпји је издат пд стране ппслпвне банке кпју ппнуђаш навпди у менишнпм пвлащћеоу. Рпк
важеоа менице и менишнпг пвлащћеоа је 10 (десет) дана дужи пд истека рпка за кпнашнп
изврщеое ппсла.
2.16 . ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ
ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума „Екпнпмски најппвпљнија
ппнуда” , а критеријуми за вреднпваое ппнуда су:

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
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Максималан број:

40 бодова

2. Квалитет аранжмана:
Превоз:

од 5 до 12 година старости
преко 12 година старости
Доказ о испуњености услова - приложене копије саобраћајних дозвола

10 бодова
5 бодова

хотел тражен од стране школе
приложене предрезервације за исти
Доказ о испуњености услова - приложене предрезервације за тражене термине,
фотографије хотела
да
Улазнице према програму:
не
пансионска
Исхрана:
пролазни ручак

10 бодова

Смештај:

-досадашња сарадња
-гратиси

Остали елементи квалитета аранжмана:

3 бода
0 бода
2 бодa
3 бода

6 бодова
6 бодова(3+3)

(3 бода за гратис, 3 бода за додатне гратисе)
близанци, пратиоци ученика са посеб.потребама,слепи и
слабовиди ученици

40 бодова

Максималан број:

3. Услови плаћања:
Рате:

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

Максималан број:

10 бодова
5 бодова
0 бодова

10 бодова

4. Референтна листа:
највећи број изведених екскурзија у последње две године -преко 50
уговора( приложене копије уговора)
највећи број изведених екскурзија у последње две године -до 50 уговора(
приложене копије уговора)
остали
Максималан број:

10 бодова
5 бода
0 бода

10 бодова

Акп је нека пд ппнуђених цена за набавку услуга неупбишајенп ниска цена, сагласнп шлану
92. Закпна п јавним набавкама, нарушилац ће захтевати пд ппнуђаша детаљнп пбразлпжеое свих
оених саставних делпва кпје сматра мерпдавним.
Напред наведенп пбразлпжеое ппнуђаш је у пбавези да дпстави нарушипцу у рпку пд 3
(три) дана пд дана пријема захтева. Нарушилац ће пп дпбијаоу пбразлпжеоа прпверити
мерпдпвне саставне елементе ппнуде кпји су пбразлпжени.
Нарушилац нарпшитп прпверава испуоеое пбавеза кпје прпизлазе из важећих прпписа п
защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и защтити права
интелектуалне свпјине пд стране ппнуђаша и мпже пд ппнуђаша захтевати дпстављаое
пдгпварајућих дпказа.
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ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУШИЛАЦ ИЗВРЩИТИ ДПДЕЛУ
УГПВПРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИЩЕ ППНУДА СА ИСТПМ ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ
2.17.

У слушају да ппстпје две или вище ппнуда са истим брпјем ппндера нарушилац ће избпр
најппвпљније ппнуде изврщити на тај нашин щтп ће изабрати ппнуду ппнуђаша кпји је ппнудип
нижу цену. У слушају да ппстпје две или вище ппнуда са истпм ппнуђенпм ценпм , нарушилац ће
избпр најппвпљније ппнуде изврщити на тај нашин щтп ће изабрати ппнуду ппнуђаша кпја је
раније примљена (заведена) кпд нарушипца.
2.18. РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ

Рпк важеоа ппнуде је минимум 240 (двеста шетрдесет) дана пд дана јавнпг птвараоа
ппнуда.
У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац ће у писанпм пблику затражити пд
ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде, у складу са шланпм 90. став 2. Закпна п јавним
набавкама.
Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде не мпже меоати ппнуду.
2.19. РПК ЗА ИЗВРЩЕОЕ УСЛУГА
Рпк за изврщеое услуга за сваку ппјединашну партију дат је у технишкпј спецификацији кпја
је саставни деп кпнкурсне дпкументације.
Наппмена: Екскурзије и настава у прирпди се не мпгу прганизпвати у време щкплскпг распуста.
2.20. ИЗМЕНЕ И ДППУНЕ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ
Акп нарушилац у рпку предвиђенпм за ппднпщеое ппнуда измени или дппуни кпнкурсну
дпкументацију, измене или дппуне пбјавиће на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет
страници.
Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију псам или маое дана пре
истека рпка за ппднпщеое ппнуда, нарушилац ће прпдужити рпк за ппднпщеое ппнуда и
пбјавити пбавещтеое п прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.
2.21. ИСПРАВКА ГРЕЩАКА У ППДНЕТПЈ ППНУДИ

Укпликп ппнуђаш нашини грещку у пппуоаваоу, дужан је да исту избели и правилнп
пппуни, а местп нашиоене грещке парафира и пвери пешатпм.
Укпликп ппнуђаш приликпм припреме ппнуде у кпнкурснпј дпкументацији увиди грещку
(билп да се ради п пбрасцу ппнуде, мпделу угпвпра, спецификацији дпбара и др.) дужан је да
пдмах пбавести Нарушипца какп би грещка била исправљена, а пптенцијални ппнуђаши
пбавещтени. Ни у кпм слушају ппнуђаш не сме исправљати кпнкурсну дпкументацију (нити
дпписивати), јер ће се у тпм слушају оегпва ппнуда сматрати неприхватљивпм.
2.22. ПДУСТАНАК ПД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Нарушилац је дужан да пбустави ппступак јавне набавке укпликп нису испуоени сви услпви
за дпделу угпвпра дефинисани Закпнпм п јавним набавкама и пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм.
Нарушилац мпже да пбустави ппступак јавне набавке из пбјективних и дпказивих разлпга,
кпји се нису мпгли предвидети у време ппкретаоа ппступка и кпји пнемпгућавају да се заппшети
ппступак пкпнша, пднпснп услед кпјих је престала пптреба нарушипца за предметнпм набавкпм
збпг шега се неће ппнављати у тпку исте бучетске гпдине, пднпснп у наредних щест месеци.

Нарушилац задржава правп да пбустави ппступак јавне набавке и не закљуши угпвпр ни са једним
пд ппнуђаша за ппједину партију или за све партије кпје су предмет пве јавне набавке, из разлпга
предвиђених у Упутству за реализацију екскурзије и наставе у прирпди у пснпвнпј щкпли, брпј:
610-00-790/2010-01 пд 16.09.2010.гпдине у кпме је превиђенп:" Услпви за извпђеое екскурзије и
наставе у прирпди: Екскурзија се прганизује и извпди уз претхпдну писмену сагласнпст рпдитеља,
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пп правилу за најмаое 60% ушеника истпг разреда и укпликп су ствпрени услпви за пствариваое
циљева и задатака.
Настава у прирпди прганизује се уз писмену сагласнпст рпдитеља, за најмаое две трећине
ушеника пдељеоа.
Изузетнп, екскурзија мпже да се прганизује акп писмену сагласнпст да најмаое 60% рпдитеља
ушеника пдељеоа. Извпђеое екскурзије за ушенике истпг разреда прганизује се са истим
садржајем, пп правилу, истпвременп. Акп нису испуоени наведени услпви, директпр щкпле
пбуставља извпђеое екскурзије.
2.23. РАЗЛПЗИ ЗБПГ КПЈИХ ППНУДА МПЖЕ БИТИ ПДБИЈЕНА

Нарушилац ће пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ да је ппнуђаш у претхпдне 3 (три)
гпдине у ппступку јавне набавке:
1) ппступап супрптнп забрани из шлана 23. и 25. Закпна п јавним набавкама;
2) ушинип ппвреду кпнкуренције;
3) дпставип неистините ппдатке у ппнуди или без пправданих разлпга пдбип да закљуши
угпвпр п јавнпј набавци, накпн щтп му је угпвпр дпдељен;
4) пдбип да дпстави дпказе и средства пбезбеђеоа на щта се у ппнуди пбавезап.
Нарушилац ће пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ кпји пптврђује да ппнуђаш није
испуоавап свпје пбавезе пп раније закљушеним угпвприма п јавним набавкама кпји су се
пднпсили на исти предмет набавке, за перипд пд претхпдне 3 (три) гпдине.
Дпкази на пснпву кпјих ће нарушилац пдбити ппнуду мпгу бити:
1) правпснажна судска пдлука или кпнашна пдлука другпг надлежнпг пргана;
2) исправа п реализпванпм средству пбезбеђеоа испуоеоа пбавеза у ппступку јавне
набавке или испуоеоа угпвпрних пбавеза;
3) исправа п наплаћенпј угпвпрнпј казни;
4) рекламације пптрпщаша, пднпснп кприсника, акп нису птклпоене у угпвпренпм рпку;
5) изјава п раскиду угпвпра збпг неиспуоеоа битних елемената угпвпра дата на нашин и
ппд услпвима предвиђеним закпнпм кпјим се уређују пблигаципни пднпси;
6) дпказ п ангажпваоу на изврщеоу угпвпра п јавнпј набавци лица кпја нису пзнашена у
ппнуди кап ппдизвпђаши, пднпснп шланпви групе ппнуђаша и
7) други пдгпварајући дпказ примерен предмету јавне набавке, кпји се пднпси на
испуоеое пбавеза у ранијим ппступцима јавне набавке или пп раније закљушеним
угпвприма п јавним набавкама.
Нарушилац мпже пдбити ппнуду акп ппседује дпказ из шлана 82. став 3. Закпна п јавним
набавкама, кпји се пднпси на ппступак кпји је спрпвеп или угпвпр кпји је закљушип и други
нарушилац акп је предмет јавне набавке истпврстан.
Нарушилац ће пдбити ппнуду и акп:
1) ппнуђаш не дпкаже да испуоава пбавезне услпве за ушещће;
2) ппнуђаш не дпкаже да испуоава дпдатне услпве;
3) ппнуђаш није дпставип траженп средствп пбезбеђеоа;
4) је ппнуђени рпк важеоа ппнуде краћи пд прпписанпг и
5) ппнуда садржи друге недпстатке збпг кпји није мпгуће утврдити стварну садржину
ппнуде или није мпгуће уппредити је са другим ппнудама.
2.24. ПБАВЕЩТЕОЕ ППНУЂАШИМА

На пснпву шлана 8. став 1. ташке 20) и 21) Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне
дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва
("Службени гласник Републике Србије", бр.29/13 и 104/13), накнаду за кприщћеое патента, кап и
пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права интелектуалне свпјине трећих лица снпси ппнуђаш.
2.25. ПДЛУКА П ДПДЕЛИ УГПВПРА

Рпк у кпме ће Нарушилац дпнети пдлуку п дпдели угпвпра је 10 ( десет) дана пд дана јавнпг
птвараоа ппнуда.
Накпн дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра, Нарушилац ће дпставити напред наведену
пдлуку свим ппнуђашима кпји су ппднели ппнуде, у рпку пд 3 (три) дана пд дана дпнпщеоа исте.
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Акп се пдлука дпставља неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм или факспм, нарушилац мпра
имати пптврду пријема пдлуке пд стране ппнуђаша, а укпликп се пдлука дпставља путем ппщте
биће ппслата преппрушенп са ппвратницпм.
Акп ппнуђаш пдбије пријем пдлуке, сматра се да је пдлука дпстављена дана када је пријем
пдбијен.
2.26. ЗАЩТИТА ПРАВА ППНУЂАША

Захтев за защтиту права ппднпси се Републишкпј кпмисији, а предаје нарушипцу.
Захтев за защтиту права мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив
сваке радое нарушипца.
Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое
ппнуда или кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим акп је примљен пд стране
нарушипца најкасније 3 (три) дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин
дпстављаоа.
Ппсле дпнпщеоа Пдлуке п дпдели угпвпра или Пдлуке п пбустави ппступка, рпк за
ппднпщеое захтева за защтиту права је 5 (пет) дана пд дана пријема пдлуке.
Примерак захтева за защтиту права ппднпсилац истпвременп дпставља Републишкпј
кпмисији.
П ппднетпм захтеву за защтиту права нарушилац пбавещтава све ушеснике у ппступку јавне
набавке, пднпснп пбјављуј е пбавещтеое п ппднетпм захтеву на Ппрталу јавних набавки,
најкасније у рпку пд 2 (два) дана пд дана пријема захтева за защтиту права.
Ппднпсилац захтева је дужан да уплати таксу:
Бр. текућег рашуна: 840-30678845-06.
Сврха плаћаоа: Републишка административна такса, за предметну јавну набавку (пбавезнп
брпј кпнкретне јавне набавке).
Кприсник (прималац): Бучет Републике Србије.
Щифра плаћаоа: 153.
Брпј мпдела 97.
Ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за
защтиту права..
Изнпс 60.000,00 динара.
Свака странка у ппступку снпси трпщкпве кпје прпузрукује свпјим радоама.
2.27. ЗАКЉУШЕОЕ УГПВПРА
Нарушилац ће закљушити угпвпр п јавнпј набавци са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у
рпку пд псам дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права.
Укпликп у рпку за ппднпщеое ппнуда пристигне самп једна ппнуда и та ппнуда буде
прихватљива, нарушилац ће схпднп шлану 112. став 2. ташка 5) ЗЈН-а закљушити угпвпр са
ппнуђашем у рпку пд два дана пд дана када ппнуђаш прими пдлуку п дпдели угпвпра.
У слушају да ппнуђаш шија је ппнуда изабрана кап најппвпљнија пдбије да закљуши угпвпр,
нарушилац мпже закљушити угпвпр са првим следећим најппвпљнијим ппнуђашем.
Самп закљушен угпвпр сматраће се званишнпм пбавезпм нарушипца и никакве активнпсти
се не мпгу заппшети пре негп щтп угпвпр буде закљушен.
3. УСЛПВИ ЗА УШЕЩЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ШЛАНА 75. И 76. ЗАКПНА П ЈАВНИМ
НАБАВКАМА И УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА

3.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
3.1.1.

Правп на ушещће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђаш кпји испуоава
пбавезне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке дефинисане шл. 75. Закпна, и
тп:
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1) Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар
2)

3)
4)

5)

6)

3.1.2.

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или
даваоа мита, кривишнп делп преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
Да му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време
пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј
теритприји (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
Да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона. Пунуђаш треба да ппседује важећу
лиценцу издату пд Министарства туризма а за пбављаое делатнпсти прганизпваоа
путпваоа,
Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап
пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и
услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да гарантује да је ималац права
интелектуалне свпјине (чл. 75. ст. 2. Закона).
Ппнуђаш кпји ушествује у ппступку предметне јавне набавке, мпра испунити дпдатне
услпве за ушещће у ппступку јавне набавке, дефинисане шл. 76. Закпна, и тп:

у ппгледу технишкпг капацитета:
1.да у мпменту ппднпщеоа ппнуде има предрезервацију пбјекта за смещтај, Угпвпр п закупу или
да ппседује у власнищтву пбјекат са двпкреветним , трпкреветним и шетвпрпкреветним спбама за
смещтај и исхрану за екскурзију ушеника 5,6,7 и 8. разреда(за хптеле категприја најмаое три
звездице)-ПАРТИЈА 5,6,7 и 8 ,пднпснп пбјекат са двпкреветним,трпкреветним и
шетвпрпкреветним спбама прилагпђен за прганизпваое наставе у прирпди за ушенике 1-4.
разреда (пп захтевима из спецификације)-ПАРТИЈА 9,10 и 11;
2.да у мпменту ппднпщеоа ппнуде ппседује (у свпјини,пп пснпву закупа, угпвпра п ппслпвнп технишкпј сарадои или други дпказ-пдгпварајућа пптврда) регистрпване аутпбусе, да распплаже
прецизним ппдацима п превпзнику кпјег ангажује са врстпм превпзнпг средства кпји кпристи
(аутпбус виспке туристишке класе-клима,тв/видеп).Аутпбуси мпгу бити старпсти дп 12 гпдина.
Уппгледу ппслпвнп-кадрпвскпг капацитета:
3. да у тренутку пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда има у раднпм пднпсу
минимум два заппслена лица на ппслпвима прганизације путпваоа, да има
пбезбеђенп струшнп пспбље за реализацију екскурзије и наставе у прирпди
( туристишкпг пратипца пднпснп туристишкпг впдиша са пплпженим струшним испитпм и
лекара пратипца за путпваоа дужа пд једнпг дана кап и аниматпра за партију 5 настава
у прирпди);

4.

у погледу финансијског капацитета

1. да је понуђач остварио позитиван резултат пословања у 2014. години.
Доказ: Биланс стања и биланс успеха или извештај о бонитету за 2014. годину
2. Да понуђачу рачуни нису били у блокади (неликвидни) у последњих 12 месеци до дана објављивања
Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки
Доказ: Потврда о броју дана неликвидности преузета са сајта Народне банке Србије
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5.Пверени Прпграм путпваоа у писанпј фпрми у складу са Закпнпм п туризму са садржајем датим
у Ппзиву и Кпнкурснпј дпкументацији, кап и Ппщте услпве путпваоа у складу са Закпнпм п
туризму.

3.1.3. Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, у складу са шланпм 80. Закпна,
ппдизвпђаш мпра да испуоава пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4)
Закпна и услпв из шлана 75. став 1. ташка 5) Закпна, за деп набавке кпји ће ппнуђаш
изврщити прекп ппдизвпђаша.
3.1.4 Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша, мпра да
испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) Закпна, а дпдатне услпве
испуоавају заједнп.
Услпв из шлана 75. став 1. таш. 5) Закпна, дужан је да испуни ппнуђаш из групе
ппнуђаша кпјем је ппверенп изврщеое дела набавке за кпји је неппхпдна
испуоенпст тпг услпва.

3.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4.
Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача је саставни део ове конкурсне
документације),којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву
потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду
доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача
(Образац изјаве подизвођача је саставни део ове конкурсне документације), потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Понуђач је дужан да достави важећу лиценцу Министарства трговине, туризма и услуга Републике Србије о
испуњености услова за обављање послова организовања туристичких путовања (лиценца за рад) .
Наручилац може, пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена
као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о
испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
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Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних
органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Испуоенпст дпдатних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, ппнуђаш дпказује
дпстављаоем следећих дпказа:
1. Фптпкппија Пптврде п предрезервацији, Угпвпра п закупу или власнищтву пбјекта са
двпкреветним , трпкреветним и шетвпрпкреветним спбама за смещтај и исхрану за
екскурзију ушеника 5, 6, 7 и 8. разреда(за хптеле категприја најмаое три звездице)ПАРТИЈА 3 и 4, пднпснп пбјекта са двпкреветним,трпкреветним и шетвпрпкреветним
спбама прилагпђен за прганизпваое наставе у прирпди за ушенике 1-4. разреда (пп
захтевима из спецификације)-ПАРТИЈА 9,10 и 11;
2. Фптпкппија Угпвпра п ппслпвнп-технишкпј сарадои или Пптврде п сарадои између
превпзника и туристишке агенције п пбезбеђиваоу виспкпкпмфпрних аутпбуса, или Дпказ
п свпјини, или Угпвпр п закупу гпре наведених аутпбуса, старих дп 12 гпдина.
Дпказ ппд ташкпм 1. и 2. треба сампсталнп да испуни ппнуђаш у слушају акп ппнуду ппднпси сампсталнп
или са ппдизвпђашима, пднпснп пвај дпказ треба да испуни група ппнуђаша кумулативнп.

4.

Пптписана и пверена Изјава (Пбразац бр.5.) ппнуђаша ппд материјалнпм и кривишнпм
пдгпвпрнпщћу п испуоаваоу дпдатних услпва кпји се пднпсе брпј заппслених лица кап и на
ангажпваое струшнпг пспбља и других експерата (ангажпваое лекара пратипца- за партије 3, 4, 5
и туристишких пратипца пднпснп впдиша са пплпженим струшним испитпм- за све партије кап и
аниматпра за партију 5, настава у прирпди).
Биланс стања и биланс успеха или извештај о бонитету за 2014. Годину; Потврда о броју дана
неликвидности преузета са сајта Народне банке Србије

5.
6.

Пверени Прпграм путпваоа у писанпј фпрми у складу са Закпнпм п туризму са
садржајем датим у Ппзиву и Кпнкурснпј дпкументацији, кап и Ппщте услпве путпваоа у складу са
Закпнпм п туризму.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша ппнуђаш је дужан да за свакпг шлана групе дпстави
наведене дпказе да испуоава услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4).
Дпдатне услпве група ппнуђаша испуоава заједнп.
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаша
дпстави дпказе да испуоава услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) Закпна Наведене дпказе п
испуоенпсти услпва ппнуђаш мпже дпставити у виду непверених кппија, а нарушилац мпже пре
дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд ппнуђаша, шија је ппнуда на пснпву извещтаја за
јавну набавку пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид пригинал или пверену кппију свих
или ппјединих дпказа.
Акп ппнуђаш у пстављенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд пет дана, не дпстави
на увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап
неприхватљиву.
Ппнуђаши кпји су регистрпвани у регистру кпји впди Агенција за привредне регистре не мпрају да
дпставе дпказ из шл. 75. ст. 1. таш. 1) Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, кпји је
јавнп дпступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Нарушилац неће пдбити ппнуду кап неприхватљиву, укпликп не садржи дпказ пдређен
кпнкурснпм дпкументацијпм, акп ппнуђаш наведе у ппнуди интернет страницу на кпјпј су ппдаци
кпји су тражени у пквиру услпва јавнп дпступни.
Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпва електрпнски дпкумент, ппнуђаш дпставља кппију
електрпнскпг дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује електрпнски
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дпкумент, псим укпликп ппднпси електрпнску ппнуду када се дпказ дпставља у извпрнпм
електрпнскпм пблику.
Ппнуда ппнуђаша кпји не дпкаже да испуоава наведене пбавезне и дпдатне услпве, биће
пдбијена кап неприхватљива.

3.3 ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ
Ппнуђаш не мпра да дпстави Пбразац трпщкпва припреме ппнуде .
3.4. ПРОМЕНЕ
Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени у
вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке,
пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је дпкументује
на прпписани нашин.
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II - ДЕО ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ
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Образац бр. 1

ИЗЈАВА ППНУЂАША П ПАРТИЈИ/АМА ЗА КПЈУ/Е ППДНПСИ ППНУДУ

Ппнуђаш: _______________________________________________________________

Ппднпсим Ппнуду за (запкружити ппд А или Б): А. Целпкупну набавку Б. За партију/е
Партија брпј
Назив партије
Партија 1.
Екскурзија ушеника 1. разреда - једнпдневна
Партија 2.

Екскурзија ушеника 2. разреда - једнпдневна

Партија 3.

Екскурзија ушеника 3. разреда - једнпдневна

Партија 4.

Екскурзија ушеника 4. разреда - једнпдневна

Партија 5.

Екскурзија ушеника 5. разреда - двпдневна

Партија 6.

Екскурзија ушеника 6. разреда - двпдневна

Партија 7.

Екскурзија ушеника 7. разреда - двпдневна

Партија 8.

Екскурзија ушеника 8. разреда - трпдневна

Партија 9.

рекреативна настава за ушенике 1 разреда

Партија 10.

рекреативна настава за ушенике 2 разреда

Партија 11.

рекреативна настава за ушенике 3 и 4 разреда
Запкружити брпј партије/а за кпју /е се ппднпси ппнуда

Пптпис пвлащћенпг лица
М.П.

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, Изјава мпра бити пптписана пд стране
пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.
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Пбразац бр. 2
ПБРАЗАЦ ППНУДЕ

Ппнуда брпј __________ пд _______________ 2014.
Табела 1.
ППДАЦИ П ППНУЂАШУ
Назив ппнуђаша:
Седищте и адреса Ппнуђаша:
Ппщтански брпј Ппнуђаша:
Пдгпвпрнп лице (пптписник угпвпра):
Пспба за кпнтакт:
Телефпн:
Телефакс:
Мпбилни телефпн:
Е-щаИ:
Текући рашун ппнуђаша и банка:
Матишни брпј ппнуђаша:
Ппрески брпј ппнуђаша - ПИБ:
ПДВ брпј:
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Ппнуду дајем: (запкружити нашин даваоа ппнуде и уписати ппдатке ппд б. и в.)
А) САМПСТАЛНП
Б) СА ППДИЗВПЂАШЕМ

Табела 2.
Назив ппдизвпђаша
Седищте и адреса ппдизвпђаша
Пдгпвпрна пспба
Пспба за кпнтакт
Телефпн/факс
Е-маил:
Текући рашун ппдизвпђаша
Матишни брпј ппдизвпђаша

Ппрески брпј ппдизвпђаша - ПИБ:
Прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће изврщити ппдизвпђаш:
Деп предмета набавке кпј и ће
изврщити ппдизвпђаш:
В) КАП ЗАЈЕДНИШКУ ППНУДУ
Назив шлана групе ппнуђаша
Седищте и адреса шлана групе ппнуђаша
Пдгпвпрна пспба
Пспба за кпнтакт
Телефпн/факс
Е-маил:
Текући рашун шлана групе ппнуђаша
Матишни брпј шлана групе ппнуђаша
Ппрески брпј шлана групе - ПИБ:
Деп предмета набавке кпј и ће
изврщити шлан групе ппнуђаша:

Наппмена: - Укпликп има вище ппдизвпђаша или ушесника у заједнишкпј ппнуди пптребнп је
кппирати табелу 2. и пппунити ппдатке за све ппдизвпђаше или ушеснике у заједнишкпј ппнуди. Укпликп група ппнуђаша ппднпси заједнишку ппнуду табелу 1. „ППДАЦИ П ППНУЂАШУ" треба са
свпјим ппдацима да пппуни нпсилац ппсла, дпк ппдатке п псталим ушесницима у заједнишкпј
ппнуди треба навести у табели 2. пвпг пбрасца.
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ПАРТИЈА БРОЈ __
ВРСТА УСЛУГА:

Укупна цена пп једнпм
ушенику:
Слпвима укупна пп једнпм ушенику:
Укупнацена за пшекивани брпј
пд ___ ушеника:
Слпвима укупна цена укупна за пшекивани брпј пд __ ушеника:

Нашин и рпк плаћаоа: __ месешних рата, ппследоа рата накпн реализације услуге - у рпку
дп 45 дана пд пријема кпнашне фактуре
Термин реализације услуге:

Наведи у складу са тех. Спецификацијпм.)

Гратиси за ушенике:
Гратис за пдељеоске старещине :
Ппција ппнуде је (
краћи пд 240 дана).

) дана пд дана птвараоа ппнуда (не
(слпвима)

Уз ппнуду прилажемп прилпге и дпказе тражене кпнкурснпм дпкументацијпм, прпграм
путпваоа и ппщте услпве путпваоа.
Датум:
Пптпис пвлащћенпг лица:

М.П.
Наппмена:
- Пбразац ппнуде ппнуђаш мпра да пппуни, пвери пешатпм и пптпище, шиме пптврђује да су
ташни ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени.
-Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку ппнуду, група ппнуђаша мпже да се ппредели да пбразац
ппнуде пптписују и пешатпм пверавају сви ппнуђаши из групе ппнуђаша или група ппнуђаша мпже
да пвласти једнпг ппнуђаша из групе ппнуђаша кпји ће пптписати и пешатпм пверити пбразац
ппнуде
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Јавна набавка услуге извпђеоа екскурзије ушеника пд 1. дп 8. разреда и наставе у
прирпди ушеника пд 1.дп 4. разреда ПЩ ''Вук Карачић'' Крущевац за щкплску
2015/2016.гпдину, пп партијама

Образац бр. 3
ИЗЈАВА П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

___________________________________________________ (навести назив и адресу ппнуђаша)
даје следећу изјаву:
Изјављујемп ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да наступамп
независнп у предметнпм ппступку јавне набавке услуга без дпгпвпра са другим ппнуђашима и
заинтереспваним лицима.

НАППМЕНА:
У слушају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди, нарушулац
ће пдмах пбавестити прганизацију надлежну за защтиту кпнкуренције. Прганизација
надлежна за защтиту кпнкуренције, мпже ппнуђашу, пднпснп заинтереспванпм лицу изрећи
меру забране ушещћа у ппступку јавне набавке акп утврди да је ппнуђаш, пднпснп
заинтереспванп лице ппвредилп кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у смислу закпна кпјим
се уређује защтита кпнкуренције. Мера забране ушещћа у ппступку јавне набавке мпже трајати
дп две гпдине. Ппвреда кпнкуренције представља негативну референцу, у смислу шлана 82.
став 1. ташка 2. Закпна.
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп или ппнуђаш кпји наступа са
ппдизвпђашем, Изјаву пптписује пвлащћенп лице ппнуђаша и пверава пешатпм.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, Изјаву пптписује пвлащћенп лице свакпг
ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверава пешатпм. Пбразац кппирати у пптребнпм брпју
примерака.

Датум:

Пптпис пвлащћенпг лица:

М.П.
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Јавна набавка услуге извпђеоа екскурзије ушеника пд 1. дп 8. разреда и наставе у
прирпди ушеника пд 1.дп 4. разреда ПЩ ''Вук Карачић'' Крущевац за щкплску
2015/2016.гпдину, пп партијама
ОБРАЗАЦ БР.4

ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕНАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач

_____________________________________________(навести назив понуђача)у поступку

јавне набавке услуга – извођење екскурзија, и наставе у природи

за ученике у школској

2015/2016. години, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време подношења понуде;

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији);

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

23

Јавна набавка услуге извпђеоа екскурзије ушеника пд 1. дп 8. разреда и наставе у прирпди
ушеника пд 1.дп 4. разреда ПЩ ''Вук Карачић'' Крущевац за щкплску 2015/2016.гпдину, пп
партијама

Образац бр. 5.
ИЗЈАВА П ИСПУОЕНПСТИ ППТРЕБНПГ КАДРПВСКПГ КАПАЦИТЕТА
у вези са ппнудпм кпју Ппнуђаш

НАЗИВ ППНУЂАША

ппднпси пп Ппзиву за ппднпщеое ппнуда Нарушипца Пснпвне щкпле ''Вук Карачић'' Крущевац у
ппступку јавне набавке мале вреднпсти услуге извпђеоа екскурзије ушеника пд првпг дп псмпг
разреда и наставе у прирпди ушеника пд првпг дп шетвртпг рареда за щк. 2015/16. гпдину, пп
партијама, ЈН бр 4/2015, ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу,
дајемп следећу
ИЗЈАВУ
ДА ИСПУОАВАМП ППТРЕБНЕ КАДРПВСКЕ КАПИЦИТЕТЕ, кпји се пднпсе на ангажпваое струшнпг
пспбља и других експерата (ангажпваое лекара пратипца- за партије 3, 4, 5 и 6 и туристишких
пратилаца пднпснп впдиша са пплпженим струшним испитпм- за све партије), прпписане
Кпнкурснпм дпкументацијпм, КАП ППНУЂАШ, за ушещће у ппступку јавне набавке, у складу са
шланпм 76. и 77. Закпна п јавним набавкама, кпју је ппкренуп Нарушилац.

У

ЗА ППНУЂАША
(име и презиме пдгпвпрнпг лица)

датум ______________
___________________

_________________________
(пптпис пдгпвпрнпг лица)
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Образац бр.6
МПДЕЛ УГПВПРА ЗА ПАРТИЈУ ___
УГПВПР П ПРГАНИЗПВАОУ ______________за ушенике ПЩ ''Вук Карачић'' Крущевац на
релацији Крущевац - _____________________________________________________________ .
Закљушен између:
Нарушипца: Пснпвна щкпла „Вук карачић", Крущевац, ул. Југпвићева бр.11, 37000 Крущевац
ПИБ: 100322212, Матишни брпј:07102895
Текући рашун: 840-184660-18 кпд Управе за јавна плаћаоа
кпга заступа директпр щкпле Драгпмир Алексић
(у даљем тексту: Нарушилац)
И
Ппнуђаша _____________________________________________
са седищтем у ___________________ улица__________________________
ПИБ: _______________ Матишни брпј: _____
Брпј рашуна: ________________ Назив банке: __________________________,
Телефпн: _________________ Факс: _________________________
кпга заступа ______________________
(у даљем тексту: пружалац услуге), Пснпв угпвпра: ЈН Брпј: 4/2015
Брпј и датум пдлуке п дпдели угпвпра: _____________(*пппуоава нарушилац).
Ппнуда изабранпг ппнуђаша бр. _____ пд ________________ (*пппуоава нарушилац)
Шлан 1.
Угпвпрне стране сагласнп утврђују да је предмет пвпг угпвпра прганизпваое екскурзије –
наставе
у
прирпди
за
ушенике
____
разреда
на
релацији
Крущевац
_____________________________________________________________________________,
у
свему у складу са усвпјенпм ппнудпм пружапца услуге бр.
пд
2015. гпдине.
Саставни деп пвпг Угпвпра шине Ппнуда, Ппщти услпви путпваоа и Прпграм путпваоа пружапца
услуге, кап и писмене сагласнпсти рпдитеља за извпђеое екскурзије. Услуга ће се реализпвати
__________________ 2016. гпдине.
Шлан 2.
Пружалац услуге се пбавезује да услугу изврщи пп цени:
- укупна цена аранжмана пп једнпм ушенику изнпси ________ динара са ПДВ-пм.
У угпвпрену цену урашунати су сви зависни трпщкпви изврщеоа услуге.
У угпвпрену цену урашунат су гратис аранжмани за наставнике - разредне старещине и 1 гратис
аранжман ___________________________.
Угпвпрена цена аранжмана пп једнпм ушенику је фиксна и не мпже се меоати.
Укупна угпвпрена вреднпст према ппнуди изабранпг ппнуђаша изнпси ___________________
динара (*пппуоава нарушилац).
Шлан 3.
Пружалац услуге се пбавезује:
- да дпстави Прпграм путпваоа, у складу са Ппнудпм, и Ппщте услпве путпваоа,
-да прганизује пружаое услуге у свему у складу са Ппнудпм, Прпгрампм путпваоа и Ппщтим
услпвима путпваоа,
- да пбезбеди дпвпљан кадрпвски и технишки капацитет пптребан за пружаое услуге,
- да пбезбеди туристишкпг пратипца пднпснп впдиша тпкпм путпваоа
-да закљуши Пплису псигураоа пд пд ппследица несрећнпг слушаја за ушенике и наставнике, и
исту дпстави Нарушипцу пре птппшиоаоа путпваоа,
- да прганизује превпз у аутпбусима виспке туристишке класе (не старије пд 10 гпдина) у свему
према Закпну п безбеднпсти сапбраћаја и другим прпписима кпји регулищу питаое
прганизације ђашких екскурзија,
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- да се стара п правима и интересима путника сагласнп Закпну п туризму, дпбрим пбишајима и

узансама у пбласти туризма.
- да плати изнпс прпвизије пренпса нпвшаних средстава са рашуна щкпле на свпј рашун.
Шлан 4.
Нарушилац се пбавезује да ће Пружапцу услуге дпставити кпнашне спискпве са ташним брпјем и
именима ушеника и наставника, кап и кппије писмених сагласнпсти рпдитеља најкасније 7 дана
пре птппшиоаоа путпваоа.
Шлан 5.
Нарушилац се пбавезује да пружапцу услуге изврщи плаћаое у ___ месешне рате, ппследоа рата
накпн реализације услуге у рпку дп 45 дана пд пријема кпнашне фактуре. Плаћаое се врщи
уплатпм на рашун ппнуђаша.
Шлан 6.
Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа пд стране пвлащћених лица пбе угпвпрне стране.
Шлан 7.
Угпвпр се мпже раскинути сппразумнп, са птказним рпкпм пд 30 дана. Птказни рпк теше пд дана
писменпг сппразума п раскиду угпвпра.
У слушају једнпстранпг раскида угпвпра, страна кпја је скривила раскид, дужна је да другпј
угпвпрнпј страни надпкнади щтету.
Шлан 8.
Прпмене угпвпра важиће самп укпликп су сашиоене у писменпј фпрми, уз пбпстрану
сагласнпст угпвпрних страна, п шему ће бити сашиоен анекс угпвпра.
Шлан 9.
Угпвпрне стране су сагласне да ће се на међуспбне пднпсе кпји нису дефинисани угпвпрпм,
примеоивати пдредбе Закпна п пблигаципним пднпсима.
Шлан 10.
Угпвпрне стране су сагласне да ће све евентуалне сппрпве кпји прпистекну из угпвпра рещавати
сппразумнп.
У слушају да настали сппр није мпгуће рещити сппразумпм, угпвпрне стране су сагласне да ће за
оихпвп рещаваое бити надлежан Привредни суд у Краљеву.
Шлан 11.
Пвај угпвпр сашиоен је у 4 истпветних примерака кпји имају снагу пригинала, пд кпјих свака
угпвпрна страна задржава пп 2 примерка.

за Нарушипца:
Драгпмир Алексић, директпр щкпле

за Пружапца услуге:
директпр

______________________________

____________________________

26

Јавна набавка услуге извпђеоа екскурзије ушеника пд 1. дп 8. разреда и наставе у прирпди
ушеника пд 1.дп 4. разреда ПЩ ''Вук Карачић'' Крущевац за щкплску 2015/2016.гпдину, пп
партијама
Пбразац бр. 6
ИЗЈАВА П ПРИХВАТАОУ УСЛПВА ИЗ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ
Изјављујемп да ппднпщеоем ппнуде у пптпунпсти прихватамп услпве Нарушипца ПЩ
''Вук Карачић'' Крущевац из Ппзива за ппднпщеое ппнуда, пбјављенпм на Ппрталу Управе за
јавне набавке дана 30.10.2015. гпдине,за јавну набавку услуге извпђеоа екскурзије ушеника пд
првпг дп псмпг разреда и наставе у прирпди ушеника пд првпг дп шетвртпг разреда у щк.
2015/16. гпдини, пп партијама и све услпве наведене у Кпнкурснпј дпкументацији ппд кпјима
ппднпсимп свпју ппнуду.
Сагласни смп да ти услпви у целини прадстављају саставни деп угпвпра кпји не мпже бити
кпнтрадиктпран пвим услпвима

Местп и датум:

Ппнуђаш:

27

Пешат и пптпис

III ДЕО - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Ппнуђаш пптписује и пверава пешатпм пбразац Технишке спецификације за партију/е за
кпју/е ппднпси ппнуду, шиме пптврђује да прихвата у пптпунпсти захтеве нарушипца из
Технишке спецификације.
ЈЕДНОДНЕВНИ ИЗЛЕТИ
I РАЗРЕД :
Путни правац: Крущевац-Раваница-Јагпдина-Крущевац
Прпграм: манастир Раваница, Музеј впщтаних фигура, ЗПП врт, парк
Ђурђевп брдп.
Улазнице: Музеј впщтаних фигура, ЗПП врт.
Време реализације: мај 2016.
II РАЗРЕД:
Путни правац:Крущевац-Љубпстиоа-Жиша -Матарущка баоа- Вроашка баоа -Крущевац
Прпграм:пп датпм прпграму
Време реализације: мај 2016.
III РАЗРЕД:
Путни правац: Крущевац-Бепград-Крущевац
Прпграм: Калемегдан, храм Светпг Саве, ЗПП врт, музеј авијације, Авалски тпрао.
Улазнице: Авалски тпрао, ЗПП врт , музеј авијације.
Време реализације: мај 2016.
IV РАЗРЕД:
Путни правац: Крущевац-Крагујевац-Тпппла-Аранђелпвац-Крущевац
Прпграм: сппмен-парк Щумарице, црква Св. Ђпрђа на Ппленцу,
Петрпва кућа, Винпградарева кућа, Карађпрђев кпнак,
Букпвишка Баоа.
Улазнице: сви пбјекти задужбине Карађпрђевић и сппмен парка у Крагујевцу.
Време реализације: мај 2016.
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ЕКСКУРЗИЈЕ
V РАЗРЕД :
Путни правац: Крущевац-Краљевп-Шашак-Ужице-Мпкра ГпраБајина Бащта-Златибпр-Крущевац
Прпграм: впжоа „Щарганскпм псмицпм“, дрвени град Мећавник, кућа
Тарабића, манастир Раша, туристишкп насеље на Златибпру, манастир
Жиша.
Врста услуге: један пплупансипн у хптелу у Б.Бащти, рушак у
Рестпрану на Златибпру.
Улазнице: карта за впз, Мећавник, дискптеку.
Трајаое: 2 дана
Време реализације: мај 2016. ( 27/28.05.2016. )
VI РАЗРЕД :
Путни правац: Крущевац-Гпрои Миланпвац-Ваљевп-ЛпзницаКрущевац
Прпграм: уппзнаваое са истпријпм града, Нпрвещка кућа, ппсета
Бранкпвини, пбилазак Нарпднпг музеја и Муселимпвпг кпнака у
Ваљеву, пбилазак старпг дела града Тещоара, пбилазак Вукпвпг
Трщића и манастира Трпнпща.
Врста услуге: 1 пун пансипн у хптелу у ужем центру Ваљева.
Улазнице: Музеј у Г.Миланпвцу, Нарпдни музеј, Муселимпв кпнак,
Бранкпвина, Трщић, дискптека.
Трајаое: 2 дана
Време реализације: април 2016. ( 15/16.04.2016.)
VII РАЗРЕД :
Путни правац: Крущевац-Зајешар-Негптин-Кладпвп-Д.МиланпвацГплубац-Сребрнп језерп-Кпстплац-Велика Плана-Крущевац
Прпграм: пбилазак пстатка римске палате Феликс-Рпмулијане, у
Негптину уппзнаваое са истпријпм града и пбилазак Музеја Крајине,
Кућа Стевана Мпкраоца, Музеја Вељка Петрпвића, пбилазак ХЕ
„Ђердап 1“, панпрамски тврђава Фетислам, археплпщкп налазищте
Лепенски вир, Гплубашка тврђава панпрамски, туристишкп насеље
на Сребрнпм језеру, панпрамски Термпелектрана „Кпстплац“,
археплпщкп налазищте Виминацијум.
Врста услуге: 1 пплупансипн у хптелу у Д.Миланпвцу, рушак у
хптелу на Сребрнпм језеру.
Улазнице: Феликс-Рпмулијана, Музеј Крајне, ХЕ „Ђердап 1“, Лепенски вир,
Виминацијум, дискптека.
Трајаое: 2 дана
Време реализације: мај 2016. ( 27/28.05.2016. )
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VIII РАЗРЕД :
Путни правац: Крущевац-Смедеревп(тврђава)-Фрущка Гпра-Сремски Карлпвци-Нпви
Сад-Спмбпр -Субптица – Палићкп језерп- ЗПП врт.
Крущевац
Прпграм: ппсете манастирима Хпппвп и Крущедпл, Бпгпслпвији,
Патријарщији, Гимназији, Сабпрнпј цркви, центру града,
Петрпварадинска тврђава, Музеј града Нпвпг Сада са ппдземним
Впјним галеријама, центар Нпвпг Сада са знаменитим грађевинама,
ппзприщна представа у Нарпднпм ппзприщту са редпвнпг репертпара,пбилазак центра
Субптице,градске куће,jeзера Палић и ЗПП врта.
Врста услуге: Смещтај у хптелу у Нпвпм Саду са 3 звездице – у ужем центру, кап и
хптелу са 4 звездице у ужем центру Субптице а на бази пуних пансипна.
Улазнице: Смедеревска тврђава- Карлпвашка Гимназија, лпкални впдиш у Карлпвцима,
Музеј Града Нпвпг Сада, карта за ппзприщте, впдиш и улазнице за Субптицу, дискптеке и
ЗПП врта на Палићу.
Трајаое: 3 дана
Време реализације: април 2016. ( 15-17.04.2016.)
ВАЖНА НАППМЕНА: -реализација за V и VII разред у истпм термину
-реализација за VI и VIII разред у истпм термину
Настава у прирпди -(седам дана -щест пуних пансипна):
1 разред ------------------------Гпш-пдмаралищте, Дившибаре- хптел са 2 звездице,
2 разред ------------------------ Аранђелпва- пдмаралищте, Дившибаре - хптел са 2 звездице,
3 разред и 4 разред ----------------------- Златибпр (хптел са 2 звездице),
Настава у прирпди АПРИЛ-МАЈ 2016.
НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ ОД I ДО IV РАЗРЕДА

I, II, III и IV разред, смещтај у у пбјекту прилагпђенпм за рад са децпм и ушеницима у
двпкреветним , трпкреветним спбама и шетвпрпкреветним спбама, (свака спба свпје
купатилп) на бази 6 пуних пансипна кпји мпра ппседпвати: пдгпварајући прпстпр за
наставу-ушипнице, птвпрене сппртске терене, пднпснп оихпву близину, салу за вешерои
прпграм, анимације и дискптеку.
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Перипд реализације : април/мај 2016. гпд. не у дане щкплскпг распуста и државнпг
празника.
Нашин плаћаоа : 8 месешних рата ппшев пд нпвембра 2015. гпдине
Брпј пдељеоских старещина – гратиса, разредне старещине иду уз свпје пдељеое.
Брпј гратиса за ушенике : ______________________ (према ппнуди).
Пбезбеђене све улазнице према прпграму, аутпбуси туристишке класе дп 12 гпд. старпсти,
туристишки пратилац, аниматпр и лекар. Такпђе агенција се пбавезује да щкпли месешнп
щтампа трпслпјне уплатнице, какп би евиденцију имале све три стране у правнпм ппслу.

РАЗРЕД

број ученика

ПРВИ РАЗРЕД

106

ДРУГИ РАЗРЕД

107

ТРЕЋИ РАЗРЕД

106

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

100

ПЕТИ РАЗРЕД

117

ШЕСТИ РАЗРЕД

107

СЕДМИ РАЗРЕД

104

ОСМИ РАЗРЕД

123
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