Отворени поступак- ЈН ескурзија и наставе у природи у шк.2019/2020.години
ОСНОВНА ШКОЛА“EМИЛИЈА ОСТОЈИЋ“ ПОЖЕГА
Ул. Књаза Милоша бр. 26
31210 Пожега
оsemilijaostojic@gmail.com
www.osemilijaostojic.edu.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА
ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 8.РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА
УЧЕНИКЕ ОД 1.ДО 4.РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.ГОДИНУ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр.1/2019

Позив и конкурсна докуметација објављени на
Порталу јавних набавки и интернет страници
Крајњи рок за достављање понуда:
Јавно отварање

11.12.2019. године
13.01.2020.године до 12.00 часова
13.01.2020.године у 13.00 часова

Позив и конкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки
и WEB страници www.osemilijaostojic.edu.rs
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На основу чл. 32 и 61 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 911-1/19 од
10.12.2019. године и Решења о образовању Kомисије за јавну набавку број 898/19 од 03.12.2019.
године, припремљена је
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку у отвореном поступку обликовану по партијама – Екскурзије и наставе у
природи за школску 2019/2020. годину
ЈН бр.1/2019
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
Назив поглавља
I
Општи подаци о јавној набавци
II
Подаци о предмету јавне набавке
Врста,карактеристике, квалитет, количина, опис услуга,
начин спровођења контроле и обезбеђења квалитета,
III
рок извршења, место извршења, техничка документација
и планови
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
IV
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова
V
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац за доказивање обавезних услова за учешће у
VI
поступку јавне набавке
Образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75. став
VII
2. Закона
Образац за доказивање услова у погледу ангажовања
VIII
лекара
Образац за доказивање услова у погледу поседовања
IX
смештајних капацитета
Образац за доказивање испуњености услова у погледу
X
поседовања аутобуса
Образац за доказивање испуњености услова у погледу
XI
кадровског капацитета
Образац за доказивање испуњености услова у погледу
XII
пословног капацитета
XIII
Образац понуде
XIV
Образац структуре цене
XV
Модел Уговора
XVI
Образац трошкова припреме понуде
XVII
Образац изјаве о независној понуди
XVIII
Образац списак извршених услуга
XIX
Образац Потврда о извршеним услугама
Изјава Понуђача да ће у периоду извођења путовања
XX
испунити услове из члана 3 до 7 Правилника о начину
обављања организованог превоза деце
XXI
Изјава за меницу
XXII
Менично овлашћење (за добро извршење посла)
Менично овлашћење (за повраћај авансно уплаћених
XXIII
средстава

Страна
3
4
4

18
21
29
30
31
32
33
34
35
36
40
50
54
55
56
57
58
59
60
61

Укупно 61 (шездесетиједна) страна
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Основна школа „Емилија Остојић“ Пожега
Адреса: Пожега, Књаза Милоша бр. 26
оsemilijaostojic@gmail.com
Интернет страница: www.osemilijaostojic.edu.rs
ПИБ: 101002642
Матични број: 07112785
Број рачуна: 840-519660-35
Шифра делатности: 8520
Регистарски број: 6170004907
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Закон о туризму ("Сл. гласник РС", бр.
17/2019),Закон о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/2001, 61/2005,
91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 - др. закони) Закон о безбедности саобраћаја на путевима
("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон,
9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018 i 41/2018 – др. закон),Закон о основама система
образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 10/2019 (II) – др.
закон) Закон о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 – испр.,
61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014,
5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн., 108/2016 и 7/2017 - усклађени
дин. изн., 13/2018)Правилником о начину обављања организованог превоза деце («Сл.гласник
РС» број 52/2019 и 61/2019) Правилником о организацији и остваривању настав еу природи и
екскурзије у основној школи («Сл.гласникРС»број 30/2019), Годишњим планом рада школе за
школску 2019/2020 годину и Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и
екскурзије у основној школи («Сл.гласник РС» број 30/2019).
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1/2019 су услуге извођења екскурзија за ученике од 1.до 8.разреда и
наставе у природи за ученике од 1. до 4.разреда у шк. 2019/2020.години, за потребе Основне
школе „Емилија Остојић“Пожега обликоване у 10 партија.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Невенка Јеличић, секретар
Е - mail адреса оsemilijaostojic@gmail.com,
6. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о закључењу уговора
Одлуку о закључењу уговора наручилац ће донети у року од 2 5 (двадесетпет) дана од дана
јавног отварања понуда.
7. Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавниј набавки и сајту наручиоца.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Ознака и назив из општег речника набавки 63516000 - услуге оргaнизације путовања
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.1/2019 су услуге извођења екскурзије за ученике од 1. до 8. разреда и
наставе у природи од 1. до 4. разреда за школску 2019/2020.годину , према захтеваном програму
путовања
2. ПАРТИЈЕ: Набавка је обликована у 10 партија и то :

број
партије
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

НАЗИВ ПАРТИЈЕ
Једнодневна екскурзија ученика првог разреда
Једнодневна екскурзија ученика другог и четвртог
разреда
Једнодневна екскурзије ученика трећег разреда
Ексурзије за ученике петог разреда
Ексурзије за ученике шестог разреда
Ексурзије за ученике седмог разреда
Ексурзије за ученике осмог разреда
Настава у природи ученика првог и другог разреда
Настава у природи ученика трећег разреда
Настава у природи ученика четвртог разред

III ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ,КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНА,ОПИС УСЛУГА,НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ТЕХНИЧКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Циљ и задаци екскурзије и наставе у природи:
Циљ организовања екскурзије је остваривање одговарајућих садржаја наставних и ваннаставних
активности из наставног програма основне школе из образовно-васпитних, здравствених,
рекреативних и других разлога.
Задаци и садржај екскурзије заснивају се на наставном плану и програму образовно васпитног
рада.
Циљеви:
o Проширивање постојећих и стицање нових знања о природи и културно-историјској
прошлости
o

Непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање
културног наслеђа и привредних достигнућа, а у циљу остваривања образовно-васпитне
улоге школе.

o

Развој осећања припадности свом народу и развијање љубави према домовини

4/61

Отворени поступак- ЈН ескурзија и наставе у природи у шк.2019/2020.години
Задаци:
o Стицање нових знања о објектима, географским пределима, локалитетима, споменицима
културе и историјским личностима.
o Повезивање теоријских знања стечених у учионици са реалним (очигледним) примерима из
живота и корелација градива из наставних предмета: историје, билогије, географије, српског
језика, ликовне културе, физике и техничког и информатичког образовања.
o Развијање свести о важности чувања објеката културе, традиције и историјског развоја
нашег народа.
o Развијање интересовања за природу и свести о значају очувања природе и развијање
еколошких навика.
o Развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима,
спортским потребама и навикама - Упознавање начина живота и рада људи појединих
крајева.
o Развијање сарадничких односа и неговање опште културе опхођења и комуникације.
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ПАРТИЈА 1
дестинација
ПОЖЕГА-УЖИЦЕ-СИРОГОЈНО-ЗЛАТИБОР
програм путовања
Организација и реализација једнодневне екскурзије за ученике
првог разреда на правцу ПОЖЕГА – УЖИЦЕ- СИРОГОЈНО–
ЗЛАТИБОР-ПОЖЕГА
ПОЖЕГА – УЖИЦЕ - СИРОГОЈНО – ЗЛАТИБОР (посета Етно
селу у Злакуси, посета Музеју у Ужицу,посета Хидроцентрали у
Ужицу,посета Етно-селу у Сирогојну и Краљевих вода на
Златибору)
трајање
време реализације
Превоз

1 дан
Мај/јун 2020.године
Превоз високоподним туристичким аутобусима са свом
исправном пратећом опремом (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема),
и професионалним возачима са довољним бројем седећих места
по спецификацији ученика, односно наставника-учитеља,
Превоз мора бити усклађен са Законом о безбедности
саобраћаја на путевима и Правилником о начину обављања
организованог превоза деце

аранжман обухвата

максималан
број
ученика
број
одељенских
старешина
Накнада
за
целодневну бригу о
деци
коју сноси
понуђач
Накнада коју сноси
понуђач
пратиоци групе које
обезбеђује понуђач
број гратиса
начин плаћања

- превоз;
- посета Етно села у Злакуси, Градском музеју у Ужицу и
обилазак прве хидроцентрале на Ђетињи - етно-села у Сирогојну
и Краљевих вода на Златибору
- улазнице за локалитете за које се улазнице наплаћују;
- пратњу лиценцираног туристичког водича за сваки аутобус;
- осигурање свих путника.
95 ученика
4 наставника и 1стручни вођа пута
Накнада за наставнике
ученику по дану.

од 500,00 динара у бруто износу, по

Накнада за стручног вођу пута од 100,00 динара у бруто износу,
по ученику по дану
лиценцирани туристички водич за сваки аутобус;
-укупно 5 наставника/стручни вођа пута;
- један гратис на 20 плативих ученика
- један близанац на једног плативог близанца ( 1 пар близанаца)
Три месечне рате
ПАРТИЈА 2

дестинација
ПОЖЕГА-СВИЛАЈНАЦ- МАНАСТИР МАНАСИЈА
програм путовања
Организација и реализација једнодневне екскурзије за ученике
другог и четвртог разреда на правцу ПОЖЕГА-СВИЛАЈНАЦ (
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обилазак Природњачког музеја)-манастир МАНАСИЈА-ПОЖЕГА
ПОЖЕГА – СВИЛАЈНАЦ (природњачки центар и Дино парк
Свилајнац) – ПОСЕТА МАНАСТИР МАНАСИЈА, шетња
и
боравак у природи, рекреативне и физичке активности ученика
на спортским теренима у природи
трајање
време реализације
Превоз

1 дан
Мај/јун 2020.године
Превоз високоподним туристичким аутобусима са свом
исправном пратећом опремом (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема),
и професионалним возачима са довољним бројем седећих места
по спецификацији ученика, односно наставника-учитеља,
Превоз мора бити усклађен са Законом о безбедности
саобраћаја на путевима и Правилником о начину обављања
организованог превоза деце

аранжман обухвата

максималан
ученика

- превоз;
- обилазак Природњачког музеја и Дино парка
- улазнице за локалитете за које се улазнице наплаћују;
- пратњу лиценцираног туристичког водича за сваки аутобус;
- осигурање свих путника.

број

221 ученика( матична и ИО: Горња Добриња, Средња Добриња,
Доња Добриња, Роге, Горобиље, Лопаш, Прилипац и
Пилатовићи)
број
одељенских 17 наставника и 2 стручна вођа
старешина
Накнада за
Накнада за наставнике од 500,00 динара у бруто износу, по
целодневну бригу о ученику по дану.
деци коју сноси
понуђач
Накнада коју сноси Накнада за стручног вођу пута од 100,00 динара у бруто износу,
понуђач
по ученику по дану
пратиоци групе које лиценцирани туристички водич за сваки аутобус;
обезбеђује понуђач
број гратиса
19 учитеља/стручни вођа пута;
- један гратис на 20 плативих ученика
- један близанац на једног плативог близанца;( 3 пара близанаца)
- 2 пратиоца ученика
начин плаћања
три месечне рате

дестинација

ПАРТИЈА 3
ПОЖЕГА - ТАРА – МЕЋАВНИК – МОКРА ГОРА
осмица)

(Шарганска

програм путовања
Организација и реализација једнодневне екскурзије за ученике
трећег разреда на правцу –Тара-Мећавник-Мокра Гора- вожња
Шарганском осмицом
трајање
време реализације
Превоз

1 дан
Мај/јун 2020.године
Превоз високоподним туристичким аутобусима са свом
исправном пратећом опремом (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема),
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и професионалним возачима са довољним бројем седећих места
по спецификацији ученика, односно наставника-учитеља,
Превоз мора бити усклађен са Законом о безбедности
саобраћаја на путевима и Правилником о начину обављања
организованог превоза деце
аранжман обухвата

- превоз;
- Тара-Мећавник-Мокра Гора- вожња Шарганском осмицом
- улазнице за локалитете за које се улазнице наплаћују;
- пратњу лиценцираног туристичког водича за сваки аутобус;
- осигурање свих путника.

максималан
број
ученика
број
одељенских
старешина
Накнада за
целодневну бригу о
деци коју сноси
понуђач
Накнада коју сноси
понуђач
пратиоци групе које
обезбеђује понуђач
број гратиса

94 ученика

начин плаћања

4 наставника и 1 стручни вођа пута
Накнада за наставнике од 500,00 динара у бруто износу, по
ученику по дану.
Накнада за стручног вођу пута од 100,00 динара у бруто износу,
по ученику по дану
лиценцирани туристички водич за сваки аутобус;
- 5 наставника/стручни вођа пута
- један гратис на 20 плативих ученика
- један близанац на једног плативог близанца( 2 пара близанаца)
-2 пратиоца ученика
три месечнe ратe

ПАРТИЈА 4
дестинација

ПОЖЕГА – ВАЉЕВО - БРАНКОВИНА – ТРШИЋ

програм путовања

Организација и реализација екскурзије за ученике петог разреда
на правцу ПОЖЕГА – ВАЉЕВО (Народни музеј) - БРАНКОВИНА
– ТРШИЋ (Етнографски парк и родна кућа Вука Караџића)

трајање
време реализације
превоз

један дан
Мај/јун 2020.године
Превоз високоподним туристичким аутобусима са свом
исправном пратећом опремом (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема),
и професионалним возачима са довољним бројем седећих места
по спецификацији ученика, односно наставника-учитеља,
Превоз мора бити усклађен са Законом о безбедности
саобраћаја на путевима и Правилником о начину обављања
организованог превоза деце

аранжман обухвата

максималан

- превоз;
- обилазак: у Ваљеву Народног музеја, у Тршићу Етнографског
парка и родне куће Вука Караџића
- улазнице за локалитете за које се улазнице наплаћују;
- пратњу лиценцираног туристичког водича за сваки аутобус;
- осигурање свих путника.
број 133 ученика ( матична школа и ИО у Прилипцу, Рогама и
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ученика
број
одељенских
старешина
Наканада за
целодневну бригу о
деци коју сноси
понуђач
Накнада коју сноси
понуђач
пратиоци групе које
обезбеђује понуђач
број гратиса
начин плаћања

Средњој Добрињи)
7 наставника и 1 стручни вођа пута
Накнада за наставнике од 500,00 динара у бруто износу, по
ученику по дану.
Накнада за стручног вођу пута од 100,00 динара у бруто износу,
по ученику по дану
- лиценцирани туристички водич за сваки аутобус;
- 8 наставника/стручни вођа пута;
- један гратис на 20 плативих ученика;
- један близанац на једног плативог близанца( 3 пара близанаца)
пет месечних рата

ПАРТИЈА 5
дестинација

ПОЖЕГА – ЧАЧАК – ТАКОВО– ТОПОЛА– ПЕЋИНА РИСОВАЧА
– КРАГУЈЕВАЦ– НИШ -КРУШЕВАЦ – ВРЊАЧКА БАЊА –
МАНАСТИР ЖИЧА

програм путовања

Организација и реализација
разреда на правцу

трајање
време реализације
превоз

екскурзије за ученике шестог

ПОЖЕГА – ЧАЧАК – ТАКОВО (црква Савинац) – ТОПОЛА
(Опленац) – ПЕЋИНА РИСОВАЧА – КРАГУЈЕВАЦ ( Шумарице и
Акваријум) – НИШ ноћење
НИШ (Ћеле-кула, Чегар, тврђава, Медијана, Нишка бања) КРУШЕВАЦ (Лазарев град, црква Лазарица) – ВРЊАЧКА БАЊА –
МАНАСТИР ЖИЧА
2 дана-један пун пансион
Мај/јун 2020.године
Превоз високоподним туристичким аутобусима са свом
исправном пратећом опремом (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема),
и професионалним возачима са довољним бројем седећих места
по спецификацији ученика, односно наставника-учитеља,
Превоз мора бити усклађен са Законом о безбедности
саобраћаја на путевима и Правилником о начину обављања
организованог превоза деце

аранжман обухвата

- превоз;
-Исхрана:
Један пун пансион који подразумевају следеће:
- доручак, ручак, вечера, ужина, на бази класичног послужењамени прилагођен узрасту ученика.
Структура:
доручак: главно јело,сок, млеко или чај
ручак: супа или чорба, главно јело, салата, десерт или воће
вечера: главно јело, салата
ужина: воће или десерт
-3 оброка + ужина за децу – класично послуживање у ресторану
који испуњава хигијенске норме и норме квалитета. - обилазак:
музеја, цркве и школа у Такову, Опленца у Тополи, Шумарице и
Акваријум у Крагујевцу; Ћеле-куле, Чегар, тврђава, Медијана,
Нишке бање у Нишу; Лазарев град, црква Лазарица у Крушевцу,
манастира Жича
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- улазнице за локалитете за које се улазнице наплаћују;
- пратњу лиценцираног туристичког водича за сваки аутобус;
- осигурање свих путника.
максималан
број 102 ученика ( матична школа и ИО у Прилипцу, Рогама и
ученика
Средњој Добрињи)
број
одељенских 6 наставника и 1 стручни вођа пута
старешина
Целодневна брига
Накнада за наставнике од 500,00 динара у бруто износу, по
о деци коју сноси
ученику по дану.
понуђач
Накнада коју сноси Накнада за стручног вођу пута од 100,00 динара у бруто износу,
понуђач
по ученику по дану
пратиоци групе које
- лиценцирани туристички водич за сваки аутобус;
обезбеђује понуђач
- лекар -24 часа
број гратиса
- седам наставника/стручни вођа пута
- један гратис на 20 плативих ученика;
- један близанац на једног плативог близанца( 1 пар близанаца)
-један пратилац ученика
начин плаћања
пет месечних рата

ПАРТИЈА 6
дестинација

ПОЖЕГА – ЧАЧАК – БЕОГРАД – НОВИ САД– СРЕМСКИ
КАРЛОВЦИ – ФРУШКА ГОРА – ШАБАЦ - ВАЉЕВО

програм путовања

Организација и реализација екскурзије за ученике седмог
разреда на правцу
ПОЖЕГА – ЧАЧАК – БЕОГРАД (Ботаничка башта, Народни музеј,
Музеј илузија, храм Светог Саве) – НОВИ САД – ноћење

трајање
време реализације
превоз

НОВИ САД (Петроварадинска тврђава, центар Новог Сада-Трг
Слободе, Катедрала – СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ (Гимназија,
Саборна црква, Стражилово) – ФРУШКА ГОРА (манастири
Крушедол и Хопово) – ЧАЧАК
два дана-један пун пансион
Мај/јун 2020.године
Превоз високоподним туристичким аутобусима са свом
исправном пратећом опремом (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема),
и професионалним возачима са довољним бројем седећих места
по спецификацији ученика, односно наставника-учитеља,
Превоз мора бити усклађен са Законом о безбедности
саобраћаја на путевима и Правилником о начину обављања
организованог превоза деце

аранжман обухвата

- превоз;
- обилазак: у Београду:Ботаничка башта, Народни музеј, музеј
илузија, храм Светог Саве, у Новом Саду Петроварадинска
тврђава, центар Новог Сада-Трг Слободе, Катедрала,
у
Сремским Карловцима: Гимназија, Саборна црква, Стражилово и
у Фрушкој Гори манастири Крушедол и Хопово.
- Ноћење у Новом Саду. Смештај у хотелу са најмање три
звездице, у собама које морају бити двокреветне, трокреветне
или четворокреветне, са купатилом, без помоћних лежајева и
кревета на спрат.
-Ручак у ресторану који испуњава хигијенске норме и норме
квалитета.
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-Исхрана:
Један пун пансион који подразумевају следеће:
- доручак, ручак, вечера, ужина, на бази класичног послужењамени прилагођен узрасту ученика.
Структура:
доручак: главно јело,сок, млеко или чај
ручак: супа или чорба, главно јело, салата, десерт или воће
вечера: главно јело, салата
ужина: воће или десерт
-3 оброка + ужина за децу – класично послуживање у ресторану
који испуњава хигијенске норме и норме квалитета.
- улазнице за локалитете за које се улазнице наплаћују;
- пратњу лиценцираног туристичког водича за сваки аутобус;
- услуге лекара - током 24 часа;
- осигурање свих путника.
максималан
број 118 ученика ( матична школа и ИО у Прилипцу, Рогама и Средњој
ученика
Добрињи)
број
одељенских 7 наставника и 1 стручни вођа пута
старешина
Накнада за
Накнада за наставнике од 500,00 динара у бруто износу, по
целодневну бригу о ученику по дану.
деци коју сноси
понуђач
Накнада коју сноси Накнада за стручног вођу пута од 100,00 динара у бруто износу,
понуђач
по ученику по дану
пратиоци групе које - лиценцирани туристички водич за сваки аутобус;
обезбеђује понуђач -лекар -24 часа
број гратиса
- 8 наставника/ стручни вођа пута
- један гратис на 20 плативих ученика;
- један близанац на једног плативог близанца( 6 пари близанаца)
-један пратилац ученика
начин плаћања
Пет месечних рата

дестинација

програм путовања

трајање
време реализације
превоз

ПАРТИЈА 7
ПОЖЕГА – ЧАЧАК – КРАГУЈЕВАЦ – ПОКАЈНИЦА –
РАДОВАЊСЛИ ЛУГ, СМЕДЕРЕВО– ЛЕПЕНСКИ ВИР –
КЛАДОВО– ЂЕРДАП – НЕГОТИН ЗАЈЕЧАР –НИШ –
КУРШУМЛИЈА– КРУШЕВАЦ -ПОЖЕГА
Организација и реализација једнодневне екскурзије за ученике
осмог разреда на релацији
ПОЖЕГА – ЧАЧАК – КРАГУЈЕВАЦ – ПОКАЈНИЦА –
РАДОВАЊСКИ ЛУГ - СМЕДЕРЕВО (тврђава) – ЛЕПЕНСКИ ВИР
– КЛАДОВО – ЂЕРДАП – НЕГОТИН (кућа Стевана Мокрањца и
Музеј града) – ЗАЈЕЧАР (Гамзиград) –НИШ (Ћеле-кула, Чегар,
тврђава) – КУРШУМЛИЈА (Ђавоља варош) – КРУШЕВАЦ (црква
Лазарица, музеј)
три дана-два пуна пансиона
Март/април 2020. године
Превоз високоподним туристичким аутобусима са свом
исправном пратећом опремом (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема),
и професионалним возачима са довољним бројем седећих места
по спецификацији ученика, односно наставника-учитеља,
Превоз мора бити усклађен са Законом о безбедности
саобраћаја на путевима и Правилником о начину обављања
организованог превоза деце
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аранжман обухвата

- превоз;
-Исхрана:
Један пун пансион који подразумевају следеће:
- доручак, ручак, вечера, ужина, на бази класичног послужењамени прилагођен узрасту ученика.
Структура:
доручак: главно јело,сок, млеко или чај
ручак: супа или чорба, главно јело, салата, десерт или воће
вечера: главно јело, салата
ужина: воће или десерт
-3 оброка + ужина за децу – класично послуживање у ресторану
који испуњава хигијенске норме и норме квалитета.
- обилазак: тврђаве у Смедереву ; Лепенског Вира; у Неготину
куће Стевана Мокрањца и хадук Вељка и Музеј града ;
Гамзиграда у Зајечару ; Ћеле-куле и Чегра у Нишу; Ђавоље
вароши у Куршумлији и цркве Лазарице и музеја у Крушевцу
- Ноћење у Кладову и Нишу. Смештај у хотелу са најмање три
звездице, у собама које морају бити двокреветне, трокреветне
или четворокреветне, са купатилом, без помоћних лежајева и
кревета на спрат.
-3 оброка + ужина за децу – класично послуживање. Ручак у
ресторану који испуњава хигијенске норме и норме квалитета, а
који се састоји од супе/чорбе, главног јела и дезерта, на бази
класичног послуживања.
- улазнице за локалитете за које се улазнице наплаћују;
- пратњу лиценцираног туристичког водича за сваки аутобус;
-услуге лекар-током 24 часа
- осигурање свих путника.
максималан
број 133 ученика ( матична школа и ИО у Прилипцу, Рогама и
ученика
Средњој Добрињи)
број
одељенских 7 наставника и 1 стручни вођа пута
старешина
Накнада за
Накнада за наставнике од 500,00 динара у бруто износу, по
целодневну бригу о ученику по дану.
деци коју сноси
понуђач
Накнада коју сноси Накнада за стручног вођу пута од 100,00 динара у бруто износу,
понуђач
по ученику по дану
пратиоци групе које - лиценцирани туристички водич за сваки аутобус;
обезбеђује понуђач -лекар - током 24 часа;
број гратиса

- 8 наставника/ стручни вођа пута
- један гратис на 20 плативих ученика;

начин плаћања

пет месечних рата

дестинација
програм путовања

ПАРТИЈА 8
ВРЊАЧКА БАЊА
Организација и реализација наставе у природи за ученике првог
и другог разреда у Врњачкој Бањи.
Смештај је у хотелу са најмање три звездице, у собама које
морају бити двокреветне, трокреветне или четворокреветне, са
купатилом, без помоћних лежајева и кревета на спрат. Смештај
је на бази 7 пуних пансиона (3 оброка + ужина за децу –
класично послуживање). Смештајни објекат мора располагати
дневним боравцима, учионицама, учионицама у природи, салом
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трајање
време реализације
превоз

за забаву, као и отвореним спортским теренима за мале
спортове. Током боравка потребно је обезбедити обилазак
:манастира Жиче, Променаде, извора топле и хладне минералне
воде, Замка културе-виле Белимарковић, летње позорнице,
цркве Пресвете Богородице, занатске радионице Опанак,
спортских терена, паркова , базена....
осам дана – седам пуних пансиона
Март 2020.г.
Превоз високоподним туристичким аутобусима са свом
исправном пратећом опремом (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема),
и професионалним возачима са довољним бројем седећих места
по спецификацији ученика, односно наставника-учитеља,
Превоз мора бити усклађен са Законом о безбедности
саобраћаја на путевима и Правилником о начину обављања
организованог превоза деце

аранжман обухвата

- превоз;
- смештај у хотелу са најмање три звездице, у собама које
морају бити двокреветне, трокреветне или четворокреветне, са
купатилом, без помоћних лежајева и кревета на спрат

--Исхрана:
Један пун пансион који подразумевају следеће:
- доручак, ручак, вечера, ужина, на бази класичног послужењамени прилагођен узрасту ученика.
Структура:
доручак: главно јело,сок, млеко или чај
ручак: супа или чорба, главно јело, салата, десерт или воће
вечера: главно јело, салата
ужина: воће или десерт
-3 оброка + ужина за децу – класично послуживање у ресторану
који испуњава хигијенске норме и норме квалитета.
- обиласке по програму (обилазак :манастира Жиче,Променаде,
извора топле и хладне минералне воде, Замка културе-виле
Велимарковић,
летње
позорнице,
цркве
Пресвете
Богородице,занатске радионице Опанак, спортских терена,
паркова , базена )
- услуге лекара - током 24 часа;
- услуге рекреатора;
-услуге аниматора,
-Услуге коришћења хотелског базена
- осигурање свих путника.
максималан
број 170 ученика (матична школа и ИО Средња Добриња, Доња и
ученика
Горња Добриња, и Горобиље)
број
одељенских 11 наставника
старешина
Накнада
за Накнада за наставнике од 600,00 динара у бруто износу, по
целодневну брига о ученику по дану.
деци
коју сноси
понуђач
пратиоци групе које - рекреатор;
обезбеђује понуђач - лекар-током 24 часа
број гратиса
- 11 учитеља;
- један гратис на 15 плативих ученика
- један близанац на једног плативог близанца ( 1 пар близанаца)
-2 пратиоца ученика
начин плаћања
Пет месечних рата
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дестинација
програм путовања

трајање
време реализације
превоз

ПАРТИЈА 9
СОКО БАЊА
Организација и реализација наставе у природи за ученике
трећег разреда у Соко Бању .
Смештај је у хотелу са најмање три звездице, у собама које
морају бити двокреветне, трокреветне или четворокреветне, са
купатилом, без помоћних лежајева и кревета на спрат. Смештај
је на бази 7 пуних пансиона (3 оброка + ужина за децу –
класично послуживање). Смештајни објекат мора располагати
дневним боравцима, учионицама, учионицама у природи, салом
за забаву, као и отвореним спортским теренима за мале
спортове. Током боравка потребно је обезбедити обилазак :
Турскоg купатилa, Градскe галеријe, Музејa, Црквe светог
Преображења, Милошев конак, излетишта Борићи и Лептерија,
извори лековите и минералне воде, излет на планину Озрен,
обилазак водопада Рипаљка и брда Поповица (Видиковац), Соко
–Града и спортских терена код хотела.
осам дана – седам пуних пансиона
Март 2020.године
Превоз високоподним туристичким аутобусима са свом
исправном пратећом опремом (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема),
и професионалним возачима са довољним бројем седећих места
по спецификацији ученика, односно наставника-учитеља,
Превоз мора бити усклађен са Законом о безбедности
саобраћаја на путевима и Правилником о начину обављања
организованог превоза деце

аранжман обухвата

максималан
ученика

- превоз;
- смештај у хотелу са најмање три звездице, у собама које
морају бити двокреветне, трокреветне или четворокреветне, са
купатилом, без помоћних лежајева и кревета на спрат
-Исхрана:
Један пун пансион који подразумевају следеће:
- доручак, ручак, вечера, ужина, на бази класичног послужењамени прилагођен узрасту ученика.
Структура:
доручак: главно јело,сок, млеко или чај
ручак: супа или чорба, главно јело, салата, десерт или воће
вечера: главно јело, салата
ужина: воће или десерт
-3 оброка + ужина за децу – класично послуживање у ресторану
који испуњава хигијенске норме и норме квалитета.
- обиласке по програму:Турскоg купатилa, Градскe галеријe,
Музејa, Црквe светог Преображења, Милошев конак, излетишта
Борићи и Лептерија, извори лековите и минералне воде, излет
на планину Озрен, обилазак водопада Рипаљка и брда Поповица
(Видиковац), Соко –Града и спортских терена код хотела.
- услуге лекара - током 24 часа;
- услуге рекреатора;
-услуге аниматора,
- осигурање свих путника.
број 154 ученика (матична и у ИО Прилипац, Лопаш и Пилатовићи)
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број
одељенских 10 наставника
старешина

Накнада за
целодневну бригу о
деци коју сноси
понуђач

Накнада за наставнике од 600,00 динара у бруто износу, по
ученику по дану.

пратиоци групе које - рекреатор;
обезбеђује понуђач - лекар-током 24 часа
број гратиса
- 10 учитеља;
- један гратис на 15 плативих ученика
- један близанац на једног плативог близанца( 5 пари близаца)
-2 пратиоца ученика
начин плаћања
пет месечних рата
ПАРТИЈА 10
дестинација
програм путовања

БАЊА ВРУЈЦИ
Организација и реализација наставе у природи за ученике
четвртог разреда у Бањи Вруци.
Смештај је у хотелу са најмање три звездице, у собама које
морају бити двокреветне, трокреветне или четворокреветне, са
купатилом, без помоћних лежајева и кревета на спрат. Смештај
је на бази 7 пуних пансиона (3 оброка + ужина за децу –
класично послуживање). Смештајни објекат мора располагати
дневним боравцима, учионицама, учионицама у природи, салом
за забаву, као и отвореним спортским теренима за мале
спортове.
Током боравка потребно је обезбедити обилазак културноисторијских споменика: Струганика, планине Рајац, Дивчибара,
манастира Боговађа, етно-комплекса Бранковина, ВаљевоТешњар; извори лековите и минералне воде као и спортских
терена код хотела ради рекреације деце...

трајање
време реализације
превоз

осам дана – седам пуних пансиона
Март 2020.године
Превоз високоподним туристичким аутобусима са свом
исправном пратећом опремом (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема),
и професионалним возачима са довољним бројем седећих места
по спецификацији ученика, односно наставника-учитеља,
Превоз мора бити усклађен са Законом о безбедности
саобраћаја на путевима и Правилником о начину обављања
организованог превоза деце

аранжман обухвата

- превоз;
- смештај у хотелу са најмање три звездице, у собама које
морају бити двокреветне, трокреветне или четворокреветне, са
купатилом, без помоћних лежајева и кревета на спрат ,
-Исхрана:
Један пун пансион који подразумевају следеће:
- доручак, ручак, вечера, ужина, на бази класичног послужењамени прилагођен узрасту ученика.
Структура:
доручак: главно јело,сок, млеко или чај
ручак: супа или чорба, главно јело, салата, десерт или воће
вечера: главно јело, салата
ужина: воће или десерт
-3 оброка + ужина за децу – класично послуживање у ресторану
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који испуњава хигијенске норме и норме квалитета.
- обиласке по програму обилазак културно-историјских
споменика: Струганика, планине Рајац, Дивчибара, манастира
Боговађа, етно-комплекса Бранковина, Ваљево-Тешњар; извори
лековите и минералне воде као и спортских терена код хотела
ради рекреације деце...
- услуге лекара - током 24 часа;
- услуге рекреатора;
-услуге аниматора,
- осигурање свих путника.
број 86 ученика ( матична школа и ИО у Рогама)

максималан
ученика
број
одељенских
старешина
Накнада за
целодневну бригу о
деци коју сноси
понуђач
пратиоци групе које
обезбеђује понуђач
број гратиса

4 наставника
Накнада за наставнике од 600,00 динара у бруто износу, по
ученику по дану.
- рекреатор;
- лекар-током 24 часа
четири учитеља;
- један гратис на 15 плативих ученика

При састављању понуда, понуђачи су дужни да воде рачуна о радном времену код планираних
разгледања локалитета, као и о евентуалним државним празницима, односно о школском
календару. Пожељно је да се екскурзије изводе за време викенда.
УСЛОВИ ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:
ПРЕВОЗ: Висококонфорним, високоподним туристичким аутобусом са свом исправном пратећом
опремом (телевизор,видео,клима) и професионалним возачима са довољним бројем седећих
места по спецификацији ученика, односно да сваки ученик и наставник, односно учитељ или
пратилац ученика морају имати своје седиште на релацији по програму који испуњава одредбе
Закона о превозу у друмском саобраћају, Закона о безбедности саобраћаја на путевима и
Правилника о начину обављања организованог превоза ученика ("Сл. гласник РС", бр. 52/2019
и 61/2019). Није дозвољено ученике превозити комбијем. За ученике од петог до осмог разреда
аутобус може бити дабл декер. Не сме бити дељења ученика истог одељења у два аутобуса, тј
сви ученици истог одељења морају бити у истом аутобусу.
Аутобуси који врше организовани превоз ученика морају поседовати сва средства, исправе, прибор
и обавештења прописана Правилником о начину обављања организованог превоза деце ("Сл.
гласник РС", бр. 52/2019 и 61/2019).
Приликом закључивања уговора превозник се обавезује да ће пре отпочињања путовања поднети:
 Записник о извршеном техничком прегледу аутобуса, не старији од 5 (пет) дана;
 Тахографске улошке или исписе дигиталног тахографа за претходна два дана – за
возаче који су ангажовани за превоз ученика.
И обезбедити потребне услове за удобан и безбедан превоз ученика у односу на ангажовани број
аутобуса и расположиви број седишта, као и да се превоз не обавља ноћу, у времену од 22.00 до
05.00 часова.
Понуђач је у обавези да омогући да Министарство унутрашњих послова РС изврши контролу
документације и техничке исправности возила одређених за превоз непосредно пре отпочињања
путовања. Уколико надлежни орган унутрашњих послова утврди неисправност документације или
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техничку неисправност возила, или било који други разлог у погледу психофизичке неспособности
или недовољног одмора возача, директор или стручни вођа пута обуставиће путовање до
отклањања уочених недостатака, а настале трошкове сноси понуђач.
У одласку тако и у повратку ученицима мора бити обезбеђена пауза на оним местима где ће
исти моћи да користе тоалете и где постоји продавница како би у истој могли да купе нешто
за ужину и освежење.
СМЕШТАЈ: Сви ученици морају бити смештену у једном објекту и по могућству на истом спрату, са
организованом исхраном. Смештај ученика мора бити у двокреветним, трокреветним,
четворокреветним или вишекреветним собама са купатилом како је то наглашено за сваку партију
понаособ. Помоћни лежај се не може користити као кревет, као ни кревети на развлачење и кревети
на спрат – собе не смеју имати кревете на спрат. Сваки учитељ/наставник мора имати засебну собу
у непосредној близини (на истом спрату) свог одељења. Уколико ученик са посебним потребама
буде ишао на наставу у природи, том ученику и његовом пратиоцу се мора обезбедити
посебна соба. За ученике од петог до осмог разреда, објекат у коме су ученици смештени мора
имати у склопу или непосредној близини хотела дискотеку. Објекти за ученике од првог до четвртог
разреда морају имати просторију за учење, у склопу или непосредној близини спортске терене,
односно објекат треба да има инфраструктуру и техничке могућности за организацију спортскорекреативних и културно-забавних активности. Неопходно је да смештај свих ученика и наставника
буде у једном истом објекту који испуњава претходне услове и то у једној смени.
-Исхрана:
Један пун пансион који подразумевају следеће:
- доручак, ручак, вечера, ужина, на бази класичног послужења-мени прилагођен узрасту ученика.
Структура:
доручак: главно јело,сок, млеко или чај
ручак: супа или чорба, главно јело, салата, десерт или воће
вечера: главно јело, салата
ужина: воће или десерт
-3 оброка + ужина за децу – класично послуживање у ресторану који испуњава хигијенске норме и
норме квалитета.
Осигурање ученика- Агенција мора обезбедити осигурање ученика - обавезна групна полиса
осигурања од последица несрећног случаја,
За путовања дужа од једног дана обезбедити лекара: Лекар мора бити доктор специјалиста са
радним искуством у педијатрији од најмање 3 године и мора бити доступан сво време путовања и
боравка, односно 24 сата.
НАПОМЕНА: С обзиром да школа има издвојена одељења неопходно је да изабрана агенција
обезбеди превоз деце из ових школа до Пожеге у доласку и повратку са предвиђених
дестинација!
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1.1 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст.
1. тач. 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1.
тач. 4) Закона);

4) Да поседује лиценцу за организацију и реализацију туристичких путовања у земљи и
иностранству, у складу са одредбама Закона о туризму („Службени гласник РС“ број
36/2009, 88/2010, 99/2011, 93/2012 и 84/2015);

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2.Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1) Наручилац захтева од понуђача да докаже да, у моменту подношења понуде, има
закључен уговор са лекаром – пратиоцем групе за вишедневна путовања. Понуђач може
закључити уговор о раду на одређено или неодређено време, односно уговор о делу или
уговор о обављању привремених и повремених послова;
2) Наручилац захтева од понуђача да докаже да, у моменту подношења понуде поседује у
власништву или закупу смештајне објекте дефинисане програмом путовања односно
техничком спецификацијом за сваку појединачну партију чији је предмет вишедневно
путовање. Све собе морају бити без додатних и спратних кревета, опремљене купатилом и
тоалетом. Објекти морају бити погодни за смештај и исхрану, у сврхе организације екскурзије
или наставе у природи, а у складу са техничком спецификацијом. Као доказ се прилаже
фотокопија предрезервације или резервације свих смештајних објеката у термину датом
Програмом путовања или доказ о власништву над смештајним објектом. Резервација или
предрезервација мора бити издата од стране смештајног објекта који је понуђен у
програму путовања;
3) Наручилац захтева од понуђача да докаже да, у моменту подношења понуде поседује (у
својини, по основу закупа, лизинга или уговора о пословно – техничкој сарадњи) најмање
три (три) регистрова аутобуса који испуњавају услове из члана 3. и 4. Правилника о
начину обављања организованог превоза деце.
4) Наручилац захтева од понуђача да докаже да, у моменту подношења понуде, има радно
ангажованих (по уговору о раду на одређено или неодређено време, односно по уговору о
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обављању привремених и повремених послова) најмање петоро лица, од којих најмање
троје туристичких водича. Као доказ понуђач прилаже уговоре о раду и фотокопије М-А
образаца за лица у радном односу односно уговоре о ангажовању лица ван радног односа у
којима је назначено да ће именована лица бити ангажована у термину реализације наставе у
природи или екскурзије у партији за коју понуђач конкурише, као и фотокопије лиценци или
легитимација за обављање послова туристичког водича;
5)Наручилац захтева од понуђача да докаже да је, у претходне три календарске године
(2016, 2017 и 2018 година), забележио укупан пословни приход од обављања услуга
организације туристичких путовања у износу од најмање 15.000.000,00 динара. Као доказ
понуђач прилаже образац БОН – ЈН, биланс успеха или годишњи финансијски извештај из
кога се види износ укупног пословног прихода за сваку наведену годину. Уколико су ови
подаци јавно доступни на интернет страницама надлежних државних органа или агенција
које врше јавна овлашћења, понуђач може доставити интернет страницу на којој се могу
пронаћи тражени подаци.
6)Списак извршених услуга
7)Потврда о извршеним услугама
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ

ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда):
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције,
односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2)
Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта
законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави
доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван
за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства
финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: Лиценца за обављање послова организовања
и реализовања туристичких путовања у земљи и иностранству. Као доказ се прилаже
Решење Агенције за привредне регистре – регистратор регистра туризма, коју понуђач
доставља у виду неоверене копије. Лиценца мора бити важећа.
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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.
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.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1.
тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Саставни део заједничке понуде је споразум у складу са чл. 81.Закона став 3.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75.
став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да
доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је
јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени
у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену
пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те
државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
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.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
Испуњеност наведених услова понуђачи доказују попуњавањем и овером образаца
који су део Конкурсне документације и прилагањем одговарајућих доказа.

2.1.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и
услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.

2.2.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају
заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона о поседовању лиценце за обављање послова
организовања и реализовања туристичких путовања у земљи и иностранству, дужни су да
испуне сви понуђачи из групе понуђача.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, као и особу за контакт.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, као и особу за контакт.
Понуду доставити на адресу: Основна школа „ Емилија Остојић“, Књаза Милоша бр.26 31210
Пожега, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 1/2019, партија бр.________ - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13.01.2020.године
до 12.00 часова. Јавно отварање понуда биће одржано истог дана са почетком у 13.00
часова, у просторијама наручиоца.
Уколико се понуда доставља лично, то је могуће учинити сваког радног дана у времену од 9.00 до
14.00 часова, у канцеларији секретара школе односно дана 13.01.2020.године од 9.00 до 12.00
часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико
је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате
у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати
обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под
матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди), који морају бити
потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се
понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и
кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део
заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
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3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин
који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Основна школа „Емилија
Остојић“Пожега, Књаза Милоша бр.26 , 31210 Пожега са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку 1/2019 , партија бр._________- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку 1/2019, партија бр._________- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку 1/2019, партија бр._________- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку 1/2019 , партија бр.________- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, као и особу за контакт. У
случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду
подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а
који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем,
тај подизвођач ће бити наведен и у уговору.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова, у складу са упутством
како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
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рачуну на који ће бити извршено плаћање,
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова, у складу са упутством како
се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду
у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача до 20. у месецу, у три/пет месечних рата, почев
од закључења уговора, на основу предрачуна. Последња рата плаћа се по реализованом
путовању у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана испостављања фактуре и достављене
забелешке о извођењу путовања и евентуално утврђеног процента смањења цене према
структури цене.
Сва финансијска докуметација која преставља основ за плаћање услуге мора бити претходно
регистрована у Централном регистру фактура у Управи за трезор.
8.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
8.3. Захтев у погледу реализације наставе у природи и екскурзија
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке и не закључи уговор ни са једним
од понуђача у вези предмета ове јавне набавке, из разлога предвиђених чланом 8 Правилника о
организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи
(„Сл.Гл.РС“бр.30/2019)
8.4. Захтев у погледу накнада за коришћење патента
Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине сноси понуђач
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену је урачунато: превоз, пансионске услуге- смештај и исхрана, улазнице, осигурања,
трошкови платног промета, трошкови лекара, трошкови аниматора- рекреатора,
трошкови туристичког водича, гратиси за ученике ( близанце и ученике са посебним
потребама ), наставнике, пратиоце за ученике са посебним потребама, трошкови
здравственог осигурања, карте и улазнице, накнада наставницима за целодневну бригу
обригу о деци, накнада за стручне вође пута, осигурање код несрећног случају, трошкови
организације путовања и евентуални други трошкови.
НАПОМЕНА : 50% накнаде за целодневну бригу о деци исплатити најкасније два дана пред
путовање, а осталих 50% до краја маја 2020 године.
Цена је фиксна и не може се мењати.
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона о јавним набавкама
10. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена
цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.
11. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ
ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети
одлуку о додели уговора ( најнижа понуђена цена и рок важења понуде наручилац ће уговор
доделити понуђачу који буде био извучен путем жреба.
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се
одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку
најнижу понуђену цену и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно,
у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су
исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један
папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не
присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба..
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
I Понуђач је дужан да уз понуду за учешће у предметној јавној набавци као
средство обезбеђења за повраћај унапред уплаћених средстава наручиоцу за
сваку партију за коју конкурише достави:
Jедну бланко сопствену меницу и менично овлашћење за повраћај аванса, у вредности
траженог аванса са ПДВ-ом у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ БЕЗ
ПРОТЕСТА“, роком доспећа „ ПО ВИЂЕЊУ“ и роком важења 30 дана дуже од дана
истека рока за извршење уговорене обавезе од дана реализације екскурзије или наставе
у природи.
Mеница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање.Меница мора бити евидентирана у Регистру меница Наодне банке Србије, а
као доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице оверену
код пословне банке.
Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач коме је додељен уговор не приступи
његовој реализацији до дана када је то уговором одређено.
Уколико изабрани понуђач не достави меницу уз понуду иста ће бити одбијена као
неприхватљива.
Понуђачима чија понуда није изабрана као најповољнија меница ће бити враћена у року
од 5 дана од протека рока за улагање захтева за заштиту права.
II Изабрани понуђач при потписивању уговора:
Изабрани понуђач се обавезује да у моменту закључења уговора преда наручиоцу:
1.Бланко сопствену меницу (соло меницу) за добро извршење посла, у тренутку
потписивања уговора, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, и
менично овлашћење, у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ, у корист
наручиоца, која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по
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виђењу'' и роком важења 60 (шездесет) дана дуже од уговореног рока извршење
уговора. Наручилац може наплатити меницу за случај неизвршавања или
несавесног и/или неблаговременог извршења уговором преузетих обавеза, од
стране понуђача;
2.Фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање
средствима на рачуну са ОП обрасцима за исте;
3.Потврду банке о извршеној регистрацији меница.
Меница обавезно мора бити регистрована у складу са Одлуком о ближим условима,
садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Службени гласник РС“,
бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17).
Наручилац ће уновчити дату меницу за добро извршење посла у случају да
изабрани понуђач након сачињене забелешке о извођењу путовања, не умањи
уговорену цену за нереазлизоване програмске садржаје и одступања од програма
путовања, приликом реализације ексурзије.
У случају да се уговор додели групи понуђача која је поднела заједничку понуду
сваки појединачни понуђач из заједничке понуде доставља оверену сопствену
меницу и менично овлашћење.
13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО
ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
14. ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за избор
најповољније понуде или за доделу уговора , у складу са чланом 109 Закона о јавним набавкама.
Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису
могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак
оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметом набавке због чега се
неће понављати у току исте буџетске године , односно у наредних шест месеци.
15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Основна школа „Eмилија
Остојић“, улица Књаза Милоша бр.26 бр , 31210 Пожега, електронске поште на e-mail
osemilijaostojic@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.1/2019
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН
16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача
(члан 93. ЗЈН).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени
рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача,
као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву
17. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намене ове јавне
набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке.
Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или по
окончању поступка.
Као поверљиве понуђач може означити документе који садрже личне податке, а које не садржи
ниједан јавни регистар или који су на други начин доступни, као и пословне податке који су
прописани или интерним актима понуђача означени као поверљиви.
18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача
(члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени
рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача,
као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

ЗА

ПОВРЕДУ

ЗАШТИЋЕНИХ

ПРАВА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
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20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и
који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама
Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико је примљен од стране
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке
мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац
захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре
истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Захтев за заштиту права садржи следеће обавезне елементе:назив и адресу подносиоца захтева и
лице за контакт, назив и адресу наручиоца,податке о јавној набавци која је предмет захтева,
односно о одлуци наручиоца, повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке,чињенице
и доказе којима се повреде доказују, потврду о уплати таксе из члана 156. Закона,потпис
подносиоца.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће такав захтев
одбацити закључком.
Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона уплати таксу у износу од
120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена
вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 250.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права
подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара;
120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако
процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за
заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених
партија није већи од 120.000.000,00 динара, уколико је јавна набавка обликована по партијама;
0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен
уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа
од ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 0,1% збира процењених вредности
свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени
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уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа
од 120.000.000,00 динара.
Потврда о извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, да садржи печат банке и потпис
овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна: 840-30678845-06. Шифра плаћања: 153 или 253. Позив
на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке. Сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака
јавне набавке. Прималац: Буџет Републике Србије. Информације о начину уплате и обавезној
садржини доказа о уплати таксе доступне су на интернет адреси http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-ouplati-republicke-administrativne-takse.html.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ БИТИ ЗАКЉУЧЕН УГОВОР
Уговор ће бити закључен са изабраним понуђачем у року од 8 дана од дана протека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
22. ПАРТИЈЕ
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање
једну партију.
Понуђач је дужан да назначи на коју партију се понуда односи.
У случају да понуђач подноси понуду за више партија, понуда мора бити састављена тако да се
може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, не морају
бити достављени за сваку партију посебно, осим услова који су специфични за сваку партију и то:
доказ о резервацији / предрезервацији смештајног објекта, Програм путовања и докази о
ангажовању лекара.
23. ОБУСТАВА ПОСТУПКА
Наручилац је дужан да обустави поступак уколико нису испуњени услови за закључење уговора
члана 107. Закона.
Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли
предвидети у време покретања поступка, због чега се јавна набавка неће покретати у току исте
буџетске године.
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке и не закључи уговор ни са
једним од понуђача у вези предмета ове јавне набавке, из разлога предвиђених у
Правилнику о организовању и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној
школи ("Сл. гл. РС 30/19) у коме је превиђено:“ Настава у природи се организује и изводи, уз
претходну писмену сагласност родитеља, односно другог законског заступника (у даљем
тексту: родитељ) по правилу за најмање 80% ученика истог разреда, уколико су створени
услови за остваривање циљева и задатака.Екскурзија се организује и изводи, уз претходну
писмену сагласност родитеља, по правилу за најмање 60% ученика истог разреда, уколико
су створени услови за остваривање циљева и задатака.Изузетно, настава у природи,
односно екскурзија може да се организује за ученике одељења у којем писмену сагласност
да најмање 60% родитеља ученика. Писмене сагласности родитеља су саставни део уговора
који закључује директор школе са одабраним понуђачем.“
Одлуку о обустави поступка наручилац ће образложити и објавити, у складу са Законом.
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VI ОБРАЗАЦ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Ред
бр
1
1

1

2

Назив документа
2
Извод из регистра
(Извод издаје Агенција за привредне регистре, односно
надлежни Привредни суд )
2
а) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног
суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.

Датум
издавања
3

Бр
страна
4

3

4

б) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала.
в) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и
неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника)

3

3а

4

(уверења издаје надлежни суд и надлежна полицијска управа
МУП-а)
Доказ да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране
државе када има седиште на њеној територији (потврде издају
Пореска управа Министарства финансија РС или државе на
чијој територији Понуђач има седиште и надлежно Одељење
Управе јавних прихода локалне самоуправе
на чијој
територији Понуђач има седиште)
ИЛИ, уместо ред.бр. 3 и 4, доказ да се понуђач налази у
поступку приватизације (потврду издаје Агенција за
приватизацију )
Лиценца за обављање послова организовања и реализовања
туристичких путовања у земљи и иностранству. Као доказ се
прилаже Решење
Агенције за привредне регистре –
регистратор регистра туризма, коју понуђач доставља у виду
неоверене копије.

М.П.

Понуђач
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VII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2 ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
У складу са чланом 75.став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку
јавне набавке услуга организације и реализације екскурзија и настава у природи за ученике
Основне школе „Емилија Остојић“, број јавне набавке 1/2019, изјављује да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине и гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.
Одговорно лице:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Уколико понуђач наступа
са подизвођачем, ову изјаву потписује и подизвођач.
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VIII ОБРАЗАЦ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ АНГАЖОВАЊА
ЛЕКАРА

ИЗЈАВА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да, у моменту подношења
понуде, имамо закључен уговор са лекаром за вршење медицинских услуга током вишедневних
путовања.

м.п.

овлашћено лице:
_________________________

Напомена:
Понуђач даје информације под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.
У прилогу доставити фотокопију уговора са лекаром и фотокопију дипломе лекара.
Понуђач може закључити уговор о раду на одређено или неодређено време, односно
уговор о делу или уговор о обављању привремених и повремених послова.
У супротном, сматраће се да понуђач није доказао испуњеност овог додатног услова.
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IX ОБРАЗАЦ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ПОСЕДОВАЊА
СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА

ИЗЈАВА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да, у моменту подношења понуде
поседујемо у власништву или закупу смештајне објекте дефинисане програмом путовања односно
техничком спецификацијом за партију за коју предајемо понуду. Све собе морају су без додатних и
спратних кревета, опремљене купатилом и тоалетом. Објекти су погодни за смештај и исхрану, у
сврхе организације екскурзије и наставе у природи, а у складу са техничком спецификацијом. Као
доказ прилажемо фотокопију предрезервације или резервације свих смештајних објеката у термину
датом Програмом путовања или доказ о власништву над смештајним објектом. Резервација или
предрезервација је издата од стране смештајног објекта који је понуђен у програму путовања.

м.п.

овлашћено лице:
_________________________

Напомена:
У прилогу доставити фотокопију резервације / предрезервације у свим смештајним
објектима у термину датом Програмом, издату од стране наведених смештајних објеката,
односно доказ о власништву објекта, према условима из техничке спецификације, као и програм
путовања и Опште услове путовања. Резервација или предрезервација мора бити издата од
стране смештајног објекта који је понуђен у програму путовања.
Уколико понуђач не достави документацију на описани начин, сматраће се да није доказао
испуњеност додатног услова.
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X ОБРАЗАЦ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ПОСЕДОВАЊА
АУТОБУСА

ИЗЈАВА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да поседујемо
(у својини,
по основу закупа, лизинга или уговора о пословно – техничкој сарадњи) најмање 3 (три)
регистрована аутобуса високе туристичке класе са клима уређајем, ТВ и ДВД уређајем и
озвучењем, рачунајући од дана реализације екскурзије односно наставе у природи, за потребе
реализације путовања ученика Основне школе „Емилија Остојић“Пожега“, а у складу са
Правилником о начину обављања организованог превоза деце („Сл.гл. РС“,бр.52/2019 и 61/2019).
м.п.

Oвлашћено лице:
_________________________

Напомена:
Понуђач даје информације под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.
У прилогу доставити фотокопије - читаче важећих саобраћајних дозвола као доказ о
старости аутобуса, односно уговоре о закупу, лизингу или пословно – техничкој сарадњи
са превозником.
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XI ОБРАЗАЦ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ КАДРОВСКОГ
КАПАЦИТЕТА

ИЗЈАВА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да, у моменту подношења
понуде, имамо радно ангажованих (по уговору о раду на одређено или неодређено време, односно
по уговору о обављању привремених и повремених послова) најмање петоро лица, од којих
најмање троје туристичких водича, што доказујемо прилагањем М-А образаца за лица у радном
односу односно уговора о ангажовању лица ван радног односа у којима је назначено да ће
именована лица бити ангажована у термину реализације наставе у природи или екскурзије у
партији за коју понуђач конкурише, као и фотокопије лиценци или легитимација за обављање
послова туристичког водича.

м.п.

овлашћено лице:
_________________________

Напомена:
Понуђач даје информације под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.
Као доказ понуђач прилаже уговоре о раду и фотокопије М-А образаца за лица у радном
односу односно уговор о ангажовању туристичких водича у коме је назначено да ће
именована лица бити ангажована у термину реализације наставе у природи или
екскурзије у партији за коју понуђач конкурише, као и фотокопије лиценци или
легитимација за обављање послова туристичког водича. Уколико не буду достављени
сви наведени докази, сматраће се да понуђач није доказао испуњеност овог додатног
услова.
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XII ОБРАЗАЦ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ПОСЛОВНОГ
КАПАЦИТЕТА ПОНУЂАЧА

ИЗЈАВА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо, у претходне три године
(2016. 2017. и 2018. година), забележили укупан пословни приход од обављања услуга
организације туристичких путовања у износу од најмање 15.000.000,00 динара.

М.п.
Одговорно лице:
_______________________
Напомена:
Као доказ понуђач прилаже образац БОН – ЈН, биланс успеха или годишњи финансијски извештај
из кога се види износ укупног пословног прихода за сваку наведену годину. Уколико су ови подаци
јавно доступни на интернет страницама надлежних државних органа или агенција које врше
јавна овлашћења, понуђач може доставити интернет страницу на којој се могу пронаћи
тражени подаци.
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XIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге организације
екскурзија и настава у природи Основне школе „Емилија Остојић“, ЈН број 1/2019 за партију
______________.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
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5) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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6) ПАРТИЈА ________________________

Вредност понуде у динарима без ПДВ-а за
једног ученика
Вредност понуде у динарима са ПДВ-ом за
једног ученика
Термин реализације услуге
Гратис места
Саставни делови понуде

Према подацима из техничке
спецификације
- Програм путовања;
- Општи услови путовања

Рок важења понуде
Датум

Понуђач
М. П.
_____________________________ __________________________________
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, заведе, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
С обзиром на чињеницу да је јавна набавка обликована у више партија, понуђач попуњава
образац понуде за сваку партију посебно.
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XIV ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
ПАРТИЈА БР. 1
ОПИС ПРУЖЕНИХ
УСЛУГА

1
Трошкови превоза
Осигурање ученика и
осталих путника

Цена по
ученику у
дин. без ПДВа
2

Цена по
ученику у
дин.са ПДВ-а

Укупна цена за
____ученика у
дин. без ПДВ-а

3

4

Укупна цена
за
____ученика у
дин. са ПДВ-а
5

Пратилац групе –
туристички водич за сваки
аутобус
Трошкови платног
промета 1%
Карте и улазнице за
реализацију
свих
тражених
садржаја
из
конкурсне документације
Гратис за наставнике
Гратис за стручне вође
пута
Гратис за пратиоце
Гратис за ученике према
конкурсној документацији
Остали трошковиНакнада за целодневну
бригу о деци за
наставнике 500,00 дин.по
дану по ученику у бруто
износу
Накнада за целодневну
бригу о деци за стручног
вођу пута 100,00 дин.по
дану по ученику у бруто
износу
УКУПНО (по ученику)._____________без ПДВ-а _______________са ПДВ-ом
УКУПНО (за 95 ученика)._____________без ПДВ-а _______________са ПДВ-ом
Број рата ___________________
НАПОМЕНА_____________________________________________________________
Понуђач треба да попуни образац структуре цене
Датум
______________

М.П. Потпис понуђача
_____________________
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ПАРТИЈА БР. 2
ОПИС ПРУЖЕНИХ
УСЛУГА

1
Трошкови превоза
Осигурање ученика и
осталих путника
Пратилац групе –
туристички водич за сваки
аутобус
Трошкови платног
промета
1%
Карте и улазнице за
реализацију
свих
тражених
садржаја
из
конкурсне документације
Гратис за наставнике

Цена по
ученику у
дин. без ПДВа
2

Цена по
ученику у
дин.са ПДВ-а

Укупна цена за
____ученика у
дин. без ПДВ-а

3

4

Укупна цена
за
____ученика у
дин. са ПДВ-а
5

Гратис за стручне вође
пута
Гратис за пратиоце
Гратис за ученике према
конкурсној документацији
Остали трошковиНакнада за целодневну
бригу о деци за
наставнике 500,00 дин.по
дану по ученику у бруто
износу
Накнада за целодневну
бригу о деци за стручног
вођу пута 100,00 дин.по
дану по ученику у бруто
износу
УКУПНО (по ученику)._____________без ПДВ-а _______________са ПДВ-ом
УКУПНО (за 221 ученик)._____________без ПДВ-а _______________са ПДВ-ом
Број рата ___________________
НАПОМЕНА_____________________________________________________________
Понуђач треба да попуни образац структуре цене
Датум
______________

М.П. Потпис понуђача
_____________________
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ПАРТИЈА БР. 3
ОПИС ПРУЖЕНИХ
УСЛУГА

1
Трошкови превоза
Осигурање ученика и
осталих путника
Пратилац групе –
туристички водич за сваки
аутобус
Трошкови платног
промета
1%
Карте и улазнице за
реализацију свих
тражених садржаја из
конкурсне документације
Гратис занаставнике
Гратис за стручне вође
пута
Гратис за пратиоце
Гратис за ученике према
конкурсној документацији
Остали трошковиНакнада за целодневну
бригу о деци за
наставнике 500,00 дин.по
дану по ученику у бруто
износу
Накнада за целодневну
бригу о деци за стручног
вођу пута 100,00 дин.по
дану по ученику у бруто
износу

Цена по
ученику у
дин. без ПДВа
2

Цена по
ученику у
дин.са ПДВ-а

Укупна цена за
____ученика у
дин. без ПДВ-а

3

4

Укупна цена
за
____ученика у
дин. са ПДВ-а
5

УКУПНО (по ученику)._____________без ПДВ-а _______________са ПДВ-ом
УКУПНО (за 94 ученика)._____________без ПДВ-а _______________са ПДВ-ом
Број рата ___________________
НАПОМЕНА_____________________________________________________________
Понуђач треба да попуни образац структуре цене
Датум
______________

М.П. Потпис понуђача
_____________________
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ПАРТИЈА БР.4
ОПИС ПРУЖЕНИХ
УСЛУГА

1
Трошкови превоза
Осигурање
ученика
осталих путника

Цена по
ученику у
дин. без ПДВа
2

Цена по
ученику у
дин.са ПДВ-а

Укупна цена за
____ученика у
дин. без ПДВ-а

3

4

Укупна цена
за
____ученика у
дин. са ПДВ-а
5

и

Пратилац
групе
–
туристички водич за сваки
аутобус
Трошкови платног
промета
1%
Карте и улазнице за
реализацију
свих
тражених
садржаја
из
конкурсне документације
Гратис занаставнике
Гратис за стручне вође
пута
Гратис за пратиоце
Гратис за ученике према
конкурсној документацији
Остали трошковиНакнада за целодневну
бригу о деци за
наставнике 500,00 дин.по
дану по ученику у бруто
износу
Накнада за целодневну
бригу о деци за стручног
вођу пута 100,00 дин.по
дану по ученику у бруто
износу
УКУПНО (по ученику)._____________без ПДВ-а _______________са ПДВ-ом
УКУПНО (за 133 ученика)._____________без ПДВ-а _______________са ПДВ-ом
Број рата ___________________
НАПОМЕНА_____________________________________________________________
Понуђач треба да попуни образац структуре цене
Датум
______________

М.П. Потпис понуђача
_____________________
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ПАРТИЈА БР.5
ОПИС ПРУЖЕНИХ
УСЛУГА

1
Трошкови превоза
Трошкови смештаја
исхране
Осигурање
ученика
осталих путника

Цена по
ученику у
дин. без ПДВа
2

Цена по
ученику у
дин.са ПДВ-а

Укупна цена за
____ученика у
дин. без ПДВ-а

3

4

Укупна цена
за
____ученика у
дин. са ПДВ-а
5

и
и

Пратилац
групе
–
туристички водич за сваки
аутобус
Трошкови
платног
промета 1%
Карте и улазнице за
реализацију
свих
тражених
садржаја
из
конкурсне документације
Лекар
пратилас
са
трошковима накнаде за
лекара пратиоца
Гратис за наставнике
Гратис за стручне вође
пута
Гратис за пратиоце
Гратис за ученике према
конкурсној документацији
Остали трошковиНакнада за целодневну
бригу о деци за
наставнике 500,00 дин.по
дану по ученику у бруто
износу
Накнада за целодневну
бригу о деци за стручног
вођу пута 100,00 дин.по
дану по ученику у бруто
износу
УКУПНО (по ученику)._____________без ПДВ-а _______________са ПДВ-ом
УКУПНО (за 102 ученика)._____________без ПДВ-а _______________са ПДВ-ом
Број рата ___________________
НАПОМЕНА_____________________________________________________________
Понуђач треба да попуни образац структуре цене
Датум
______________

М.П. Потпис понуђача
_____________________
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ПАРТИЈА БР.6
ОПИС ПРУЖЕНИХ
УСЛУГА

1
Трошкови превоза
Трошкови смештаја
исхране
Осигурање
ученика
осталих путника

Цена по
ученику у
дин. без ПДВа
2

Цена по
ученику у
дин.са ПДВ-а

Укупна цена за
____ученика у
дин. без ПДВ-а

3

4

Укупна цена
за
____ученика у
дин. са ПДВ-а
5

и
и

Пратилац
групе
–
туристички водич за сваки
аутобус
Трошкови платног
промета
1%
Карте и улазнице за
реализацију
свих
тражених
садржаја
из
конкурсне документације
Лекар
пратилас
са
трошковима накнаде за
лекара пратиоца
Гратис занаставнике
Гратис за стручне вође
пута
Гратис за пратиоце
Гратис за ученике према
конкурсној документацији
Остали трошковиНакнада за целодневну
бригу о деци за
наставнике 500,00 дин.по
дану по ученику у бруто
износу
Накнада за целодневну
бригу о деци за стручног
вођу пута 100,00 дин.по
дану по ученику у бруто
износу
УКУПНО (по ученику)._____________без ПДВ-а _______________са ПДВ-ом
УКУПНО (за 118 ученика)._____________без ПДВ-а _______________са ПДВ-ом
Број рата ___________________
НАПОМЕНА_____________________________________________________________
Понуђач треба да попуни образац структуре цене
Датум
______________

М.П. Потпис понуђача
_____________________
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ПАРТИЈА БР.7
ОПИС ПРУЖЕНИХ
УСЛУГА

1
Трошкови превоза
Трошкови смештаја
исхране
Осигурање
ученика
осталих путника

Цена по
ученику у
дин. без ПДВа
2

Цена по
ученику у
дин.са ПДВ-а

Укупна цена за
____ученика у
дин. без ПДВ-а

3

4

Укупна цена
за
____ученика у
дин. са ПДВ-а
5

и
и

Пратилац
групе
–
туристички водич за сваки
аутобус
Трошкови
платног
промета
Карте и улазнице за
реализацију
свих
тражених
садржаја
из
конкурсне документације
Лекар
пратилас
са
трошковима накнаде за
лекара пратиоца
Гратис занаставнике
Гратис за стручне вође
пута
Гратис за пратиоце
Гратис за ученике према
конкурсној документацији
Остали трошковиНакнада за целодневну
бригу о деци за
наставнике 500,00 дин.по
дану по ученику у бруто
износу
Накнада за целодневну
бригу о деци за стручног
вођу пута 100,00 дин.по
дану по ученику у бруто
износу
УКУПНО (по ученику)._____________без ПДВ-а _______________са ПДВ-ом
УКУПНО (за 133 ученика)._____________без ПДВ-а _______________са ПДВ-ом
Број рата ___________________
НАПОМЕНА_____________________________________________________________
Понуђач треба да попуни образац структуре цене
Датум
______________

М.П. Потпис понуђача
_____________________
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ПАРТИЈА БР.8
ОПИС ПРУЖЕНИХ
УСЛУГА

1
Трошкови превоза
Трошкови смештаја
исхране
Осигурање
ученика
осталих путника

Цена по
ученику у
дин. без ПДВа
2

Цена по
ученику у
дин.са ПДВ-а

Укупна цена за
____ученика у
дин. без ПДВ-а

3

4

Укупна цена
за
____ученика у
дин. са ПДВ-а
5

и
и

Пратилац
групе
–
туристички водич за сваки
аутобус
Рекреатор/аниматор
Трошкови
платног
промета 1%
Карте и улазнице за
реализацију
свих
тражених
садржаја
из
конкурсне документације
Лекар
пратилас
са
трошковима накнаде за
лекара пратиоца
Гратис занаставнике
Гратис за пратиоце
Гратис за ученике према
конкурсној документацији
Остали трошковиНакнада за целодневну
бригу о деци за
наставнике 600,00 дин.по
дану по ученику у бруто
износу
УКУПНО (по ученику)._____________без ПДВ-а _______________са ПДВ-ом
УКУПНО (за 170 ученика)_____________без ПДВ-а _______________са ПДВ-ом
Број рата ___________________
НАПОМЕНА_____________________________________________________________
Понуђач треба да попуни образац структуре цене
Датум
М.П. Потпис понуђача
______________
_____________________
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ПАРТИЈА БР.9
ОПИС ПРУЖЕНИХ
УСЛУГА

1
Трошкови превоза
Трошкови смештаја
исхране
Осигурање
ученика
осталих путника

Цена по
ученику у
дин. без ПДВа
2

Цена по
ученику у
дин.са ПДВ-а

Укупна цена за
____ученика у
дин. без ПДВ-а

3

4

Укупна цена
за
____ученика у
дин. са ПДВ-а
5

и
и

Пратилац
групе
–
туристички водич за сваки
аутобус
Рекреатор/аниматор
Трошкови
платног
промета
1%
Карте и улазнице за
реализацију
свих
тражених
садржаја
из
конкурсне документације
Лекар
пратилас
са
трошковима накнаде за
лекара пратиоца
Гратис занаставнике
Гратис за пратиоце
Гратис за ученике према
конкурсној документацији
Остали трошковиНакнада за целодневну
бригу о деци за
наставнике 600,00 дин.по
дану по ученику у бруто
износу
УКУПНО (по ученику)._____________без ПДВ-а _______________са ПДВ-ом
УКУПНО (за 154 ученика)._____________без ПДВ-а _______________са ПДВ-ом
Број рата ___________________
НАПОМЕНА_____________________________________________________________
Понуђач треба да попуни образац структуре цене
Датум
______________

М.П. Потпис понуђача
_____________________
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ПАРТИЈА БР.10
ОПИС ПРУЖЕНИХ
УСЛУГА

1
Трошкови превоза
Трошкови смештаја
исхране
Осигурање
ученика
осталих путника

Цена по
ученику у
дин. без ПДВа
2

Цена по
ученику у
дин.са ПДВ-а

Укупна цена за
____ученика у
дин. без ПДВ-а

3

4

Укупна цена
за
____ученика у
дин. са ПДВ-а
5

и
и

Пратилац
групе
–
туристички водич за сваки
аутобус
Рекреатор/аниматор
Трошкови
платног
промета 1%
Карте и улазнице за
реализацију
свих
тражених
садржаја
из
конкурсне документације
Лекар
пратилас
са
трошковима накнаде за
лекара пратиоца
Гратис занаставнике
Гратис за пратиоце
Гратис за ученике према
конкурсној документацији
Остали трошковиНакнада за целодневну
бригу о деци за
наставнике 600,00 дин.по
дану по ученику у бруто
износу
УКУПНО (по ученику)._____________без ПДВ-а _______________са ПДВ-ом
УКУПНО (за 86 ученика)._____________без ПДВ-а _______________са ПДВ-ом
Број рата ___________________
НАПОМЕНА_____________________________________________________________
Понуђач треба да попуни образац структуре цене
Датум
М.П. Потпис понуђача
______________
_____________________
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XV МОДЕЛ УГОВОРА
МОДЕЛ УГОВОРА
О организовању екскурзије ученике од 1 до 8. разреда и наставе у природи од 1 до 4 разреда
за школску 2019/2020.годину
Уговорне стране :
1. Основна школа „Емилија Остојић““, ул.Књаза Милоша бр.26 Пожега, коју заступа директор
Мирјана Василијевић, МБ:07112785, ПИБ: 101002642 у даљем тексту Наручилац
2. Предузеће _______________________,са седиштем у________________, улица
_____________________, ПИБ ________________, матични број _____________, рачун бр.
_________________ отворен код пословне банке_____________________,које заступа
директор _______________________, у даљем тексту: Испоручилац
Стране у уговору сагласно констатују:
-да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12,
14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке са циљем
закључења уговора у поступку јавне набавке број 1/2019
-да је Наручилац донео Одлуку о избору најповољнијег понуђача број ............ од ................., у
складу са којом се закључује овај уговор између Наручиоца и Испоручиоца;
-да је Испоручилац доставио Понуду бр. ........... од ..............................., која чини саставни део овог
уговора (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца).
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет Уговора је пружање услуга извођења екскурзије за ученике од 1. до 8. разреда и наставе у
природи од 1.до 4. разреда за школску 2019/2020.годину, који је дефинисан у партији број
________ и ближе је одређен усвојеном понудом Испоручиоца број ______ од ________20_____.
године, која је саставни део овог Уговора као и образац структуре цене услуга.Саставни део овог
уговора чине понуђени Програм путовања, Општи услови путовања и писмена сагласност
родитеља ученика на укупну цену услуге по ученику са урачунатим ПДВ-ом и начином плаћања.
Ради пружања услуга које су предмет овог уговора, Испоручилац се обавезује да изврши припрему,
организује и реализује путовање из чл.1 овог уговора, сходно предложеном термину који је наведен
у конкурсној документацији, а на основу коначног договора уговорних страна, као и све друго
неопходно за потпуно извршење услуга који су предмет овог уговора
Вредност пружених услуга – цена
Члан 2.
Наручилац се обавезује да ће за реализацију предметне услуге
Испоручиоцу, исплати износ од:

из члана 1. Овог Уговора

_______________________ динара без ПДВ-а, односно _____________ динара са урачунатим
ПДВ-ом.
Цена по ученику износи _________ динара без урачунатог ПДВ-а, односно __________ динара са
урачунатим ПДВ-ом.
Испоручилац је сагласан да се укупан износ из става 1. овог члана утврди након добијања
ПИСМЕНЕ сагласности родитеља ученика и на основу те сагласности формирања коначних
спискова од стране Наручиоца.
Уговорена цена по ученику је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на
основу којих је одређена.

50/61

Отворени поступак- ЈН ескурзија и наставе у природи у шк.2019/2020.години
Услови и начин плаћања
Члан 3.
У __________ авансне (једнаке) уплате од ______% уговорене обавезе, а преосталих _____%
платиће се по извршеној услузи и испостављеној фактури не дуже од 45 дана од дана пријема
фактуре умањена за износ садржаја који нису били реализовани а обухваћени су датом понудом.(
висина аванса зависи од партије и броја рата)
Плаћање се врши уплатом у једнаким месечним ратама на рачун Испоручиоца.
Рок пружања услуга
Члан 4.
Испоручилац се обавезује да пружи и реализује услуге за _______ ученика, у термину
_____________________.
Уговорне стране су сагласне,да ће се термин реализације путовања утврдити на основу коначног
договора уговорних страна.
Измена програма или делова програма путовања могу се вршити по образложеном захтеву
Наручиоца. Наручилац је дужан да Испоручиоца о разлозима измене из става 3. овог члана,
обавести најкасније 3 дана пре договореног дана реализације путовања.
Уговорна казна
Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да Наручилац услуга има право располагањем износа од последње
рате на име сразмерног снижења цене у случају неизвршења или непотпуног извршења путовања
од стране Испоручиоца.
Уколико је разлика између уговорене цене путовања и сразмерног снижења цене већа од износа
последње рате, Наручилац услуга има право на потраживање већег износа.
Уговорне стране су сагласне да мирним путем договоре износ сразмерног снижења цене у случају
неизвршења или непотпуног извршења уговорене услуге, а у супротном прихватиће одлуку суда.
Обавезе Испоручиоца
Члан 6.
Испоручилац се обавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим прописима, програмом,
техничким прописима и овим уговором.
Испоручилац под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу се обавезује да пружи
следеће услуге:
- да организује екскурзију или наставу у природи за партију број _____ за ______ ученика по
садржају и захтеву из предметне јавне набавке,
- превоз: аутобусима који испуњавају услове у складу са Правилником о начину обављања
организованог превоза деце („Сл.гл.РС“,бр.52/19 и 61/19)и да их постави на договорено место 60
минута пре договореног поласка према програму путовања
-смештај ученика на бази пуног пансиона, у једном објекту и уколико је могуће на истом спрату, у
вишекреветним собама (двокреветне, трокреветне или четворокреветне) са купатилом, без
смештаја ученика на помоћне лежајеве или кревете на спрат, за партије ______________(
написати партију за коју се подноси понуда),
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту
посла и у уговореном року,
- да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потребан за пружање уговором преузетих
обавеза,
-да обезбеди довољан број пратиоца- туристичких водича за све партије и лекара током
реализације екскурзије и наставе у природи за партије ________ ( написати партију за коју се
подноси понуда),
- да сноси трошкове осигурања ученика и осталих путника за време трајања екскурзије,

51/61

Отворени поступак- ЈН ескурзија и наставе у природи у шк.2019/2020.години
- да се стара о правима и интересима свих путника (ученика,одељенских старешина, стручних
вођа пута и других) сагласно добрим обичајима и узансама у области туризма,
-- да превоз ученика не врши ноћу у времену од 22 до 05 часова и да аутобуси испуњавају
потребне услове у погледу техничке исправности возила
-да исплати накнаду за бригу о деци наставницима /стручним вођама пута,
за партију
бр.______________ у износу од ____________динара, а у складу са конкурсном документацијом,
- да обезбеди гратис за 1 ученика на 15 / 20 плативих ученика, партија бр.________
- да обезбеди један гратис за близанце
- да обезбеди 1 гратис за пратиоца ученика са посебним потребама за партију бр.____________
- да обезбеди ______гратиса за наставнике-пратиоце који учествују на настави у природи
/екскурзији на терет агенције за партију бр.___________
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који
регулишу ову област,
- да присуствује састанку комисије за процену извршене услуге уколико је иста непотпуно и
неквалитетно извршена,
-Испоручилац се обавезује да, с обзиром да школа има издвојена одељења обезбеди превоз деце
из ових одељења до Пожеге у доласку и у повратку из Пожеге до издвојених одељења.
Члан 7.
Уколико на планирано путовање не крене ученик (ученици) који је уплаћивао рате за путовање,
због болести или повреде, наручилац задржава право да у последњој рати по изведеном путовању
умањи износ који је ученик (ученици) уплатио-ли .
Обавезе Наручиоца
Члан 8.
Наручилац је дужан да Испоручиоцу достави списак ученика најкасније 2 дана пре дана
отпочињања реализације путовања.
Наручилац је дужан да обезбеди пратеће особље: наставник – одељенски старешина сваког
одељења,стручни вођа пута.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу плати уговорену цену под условима и на начин одређен
чланом 4. Овог Уговора.
Члан 9.
Испоручилац ће део уговорених услуга извршити преко подизвођача Предузећа
______________________________, са седиштем_________________________, ПИБ _____,
матични број _______.
Испоручилац у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за изведене
услуге од стране подизвођача, као да их је сам извео.
Средства обезбеђења
Члан 10.
Давалац услуге је сагласан да бланко сопствена меница која је евидентирана у Регистар
меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, менично овлашћење са клаузулом „без протеста“ роком доспећа „по
виђењу“ и роком важења 30 дана од дана завршетка екскурзије/ насатаве у природи и картон
депонованих потписа а које је уз понуду давалац услуге доставио наручиоцу за партију за коју
конкурише, наручиоцу служи као средство обезбеђења за повраћај авансно уплаћених
средстава са ПДВ-ом наведених у члану 3. став 3. овог Уговора.
Наручилац ће уновчити меницу у висини авансне уплате уговорене вредности са ПДВ-ом из
члана 3. став 3. овог уговора, уколико давалац услуге коме је додељен уговор не приступи
реализацији уговора до дана када је то уговором одређено.
Наручилац може да не уновчи меницу уколико изабрани понуђач који није приступио
реализацији уговора до одређеног дана сам изврши повраћај уплаћених средстава по основу
авансног плаћања, на рачун наручиоца, у року од 3 дана од дана добијања позива за повраћај од
стране наручиоца.
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Члан 11.
Изабрани понуђач се обавезује да у моменту закључења уговора преда наручиоцу:
Бланко сопствену меницу (соло меницу) за добро извршење посла, у тренутку
потписивања уговора, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, и менично
овлашћење, у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ, у корист наручиоца, која треба да
буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком важења 60 (шездесет)
дана дуже од уговореног рока извршење уговора. Наручилац може наплатити меницу за случај
неизвршавања или несавесног и/или неблаговременог извршења уговором преузетих обавеза,
од стране понуђача;

1.

3.
Фотокопију картона депонованих потписа
средствима на рачуну са ОП обрасцима за исте;
4.

овлашћених

лица

за

располагање

Потврду банке о извршеној регистрацији меница.

Меница обавезно мора бити регистрована у складу са Одлуком о ближим условима, садржини
и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Службени гласник РС“, бр. 56/11, 80/15,
76/16 и 82/17).
Наручилац ће уновчити дату меницу за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач
након сачињене забелешке о извођењу путовања, не умањи уговорену цену за
нереазлизоване програмске садржаје и одступања од програма путовања, приликом
реализације ексурзије.
У случају да се уговор додели групи понуђача која је поднела заједничку понуду сваки
појединачни понуђач из заједничке понуде доставља оверену сопствену меницу и менично
овлашћење.
Раскид Уговора
Члан 12.
Уколико Испоручилац својом кривицом не изврши испуњење уговорне обавезе у уговореном року,
Наручилац може да једнострано раскине уговор због неиспуњења уговорне обавезе, на терет
трошкова Испоручиоца.
Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој
уговорној страни.
Остале одредбе
Члан 13.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о туризму и других
прописа који регулишу ову врсту послова и Закона о облигационим односима.
Члан 14.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ужицу .
Члан 15.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања свих уговорних страна.
Члан 16.
Овај Уговор је сачињен у четири једнака примерка, по два за сваку уговорну страну .
ЗА НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
___________________________

ЗА ИСПОРУЧИОЦА
__________________________

Ако понуђач хоће да поднесе понуду за више партија потребно је образац модела уговора
копирати, у уписати за који партију се уговор закључу
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XVI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН ИЗНОС
ПОНУДЕ

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
Датум:

М.П.

Потпис понуђача

54/61

Отворени поступак- ЈН ескурзија и наставе у природи у шк.2019/2020.години
XVII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке услуга организације и реализације екскурзија и настава у природи за ученике Основне
школе „Емилија Остојић“Пожега, број јавне набавке 1/2019, поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.
Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2)
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XVIII ОБРАЗАЦ СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо у претходне три
године (2016., 2017. и 2018.) имали искуства у организацији и реализацији путовања са
основним и средњим школама, у укупном износу од најмање 15.000.000,00 динара (без
ПДВ), и то:

НАЗИВ ШКОЛЕ:

Датум:

РЕЛАЦИЈА:

М.П.

БРОЈ И
ДАТУМ
УГОВОРА

УКУПАН ИЗНОС
(БЕЗ ПДВ):

Потпис понуђача

Напомена: Образац по потреби копирати у одговарајућем броју примерака
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IX ПОТВРДА О ИЗВРШЕНИМ УСЛУГАМА
НАЗИВ ИЗДАВАОЦА ПОТВРДЕ:
СЕДИШТЕ:
УЛИЦА И БРОЈ:_
ТЕЛЕФОН:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПИБ:
МЕСТО ИЗДАВАЊА ПОТВРДЕ:
ДАТУМ ИЗДАВАЊА ПОТВРДЕ:
На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2) , а у вези члана 76. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац издаје
ПОТВРДУ
Да је понуђач

За нас квалитетно извршио следеће услугу извођења путовања у основним и средњим
школама и то:
Врста услуге:

Дестинација:

Период извршења услуге (унети датуме од - до):

Вредност услуге:

Број уговора:
Потврда се издаје на захтев понуђача
ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке – услуге извођење екскурзије за ученике
од 1-8 разреда и наставе у природи за ученике од 1.до.4 разреда шк.2019/2020године ,
наручиоца ОШ“Емилија Остојић“Пожега број 1/2019 и у друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим потписом потврђује :
Законски заступник издаваоца потврде:
М.П.
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XX ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ У ПЕРИОДУ ИЗВОЂЕЊА ПУТОВАЊА ИСПУНИТИ
УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 3. ДО 7. ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА
ОРГАНИЗОВАНОГ ПРЕВОЗА ДЕЦЕ
ИЗЈ АВ А
Понуђач
у поступку јавне набавке–
набавка услуга – Извођење екскурзије и наставе у природи , број 1/2019, под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да ће пре започињања
путовања и у периоду извођења путовања испунити све услове из члана 3. до 7.
Правилника о начину обављања организованог превоза деце.

Датум:_____________

М.П

Потпис понуђача
_______________________
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XXI ИЗЈАВА ЗА МЕНИЦУ
___________________________
Назив и адреса понуђача
Место:___________________
Датум:___________________
ИЗЈАВА
О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ
ПОСЛА
Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели
Уговор за јавну набавку услуга извођење екскурзије /наставе у природи за ученике од
1. до 8. разреда за школску 2019/2020.г. у отвореном поступку за
партију____________________, на дан закључења Уговора, доставити бланко
сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, која ће бити
евидентирана у Регистру меница и овлашћење Народне банке Србије, бити оверена
печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним
износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

м.п.

Понуђач
______________________

Ако понуђач хоће да поднесе понуду за више партија потребно је образац
изјаве копирати, у уписати за који се партију даје изјава.
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XXII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ-за добро извршење посла
Менично писмо – овлашћење за партију бр___ ЈН бр.1/2019
На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платног промета
ДУЖНИКА ______________________________________________
МБ:____________________________ дужника – издаваоца менице
ПИБ:_________________________
ТЕКУЋИ РАЧУН:________________________________
Издаје
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
За корисника бланко сопствене менице
Корисник: Основна школа „Емилија Остојић“ Пожега, Књаза Милоша бр.261, 31210
Пожега ( у даљем тексту Поверилац)
Предајемо Вам бланко сопствену меницу (соло)меницу и овлашћујемо Вас, да предату
меницу број__________________(унети серијски број менице)може попунити у износу
од _____________________динара који представља износ уплаћених средстава са
ПДВ-ом у корист понуђача до дана реализације наставе у природи односно екскурзије,
као гаранцију за добро извршење посла са роком важности од 30(тридесет) дана
од дана предвиђеног за реализацију рекреативне – наставе у природи, односно
екскурзије .
Овлашћујемо Корисника- повериоца, да попуни меницу за наплату на износ од
_____________________динара
и
словима
___________________________________динара и да безусловно и неопозиво, без
протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са
свих
рачуна
дужника_____________________________са
дедиштем
у
____________________, Адреса______________________________, рачун број
___________________________код
банке___________________________________________
а у корист Основне школе „Емилија Остојић“ Пожега, Књаза Милоша бр.261, 31210
Пожега .
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет
свих наших рачуна , као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у
случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због
поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права права на повлачење овог овлашћења , на састављање
приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање
Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране
дужника.
Меница је оверена и потписана од стране овлашћеног лица за заступање дужника
____________________________________(име и презиме овлашћеног лица)
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два ) истоветна примерка од којих
по 1 (један) примерак за повериоца а један за дужника.
Место и датум:________________________

Издавалац менице

___________________
Напомена: Понуђач доставља по један примерак меничног писма за сваку партију за
коју конкурише. Образац меничног писма дат је као угледни примерак и доставља се
наручиоцу уз меницу.
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Отворени поступак- ЈН ескурзија и наставе у природи у шк.2019/2020.години
XXIII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ-за повраћај авансног плаћања
Менично писмо – овлашћење за партију бр___ ЈН бр.1/2019
На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платног промета
ДУЖНИКА ______________________________________________
МБ:____________________________ дужника – издаваоца менице
ПИБ:_________________________
ТЕКУЋИ РАЧУН:________________________________
Издаје
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
За корисника бланко сопствене менице
Корисник: Основна школа „Емилија Остојић“ Пожега, Књаза Милоша бр.26, 31210
Пожега ( у даљем тексту Поверилац)
Предајемо Вам бланко сопствену меницу (соло)меницу и овлашћујемо Вас, да предату
меницу број__________________(унети серијски број менице)може попунити у износу
од _____________________динара који представља износ уплаћених средстава са
ПДВ-ом у корист понуђача до дана реализације наставе у природи односно екскурзије,
као средство обезбеђења за повраћај авансно уплаћених средстава са роком
важности од 30(тридесет) дана од дана предвиђеног за реализацију рекреативне –
наставе у природи, односно екскурзије .
Овлашћујемо Корисника- повериоца, да попуни меницу за наплату на износ од
_____________________динара
и
словима
___________________________________динара и да безусловно и неопозиво, без
протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са
свих
рачуна
дужника_____________________________са
дедиштем
у
____________________, Адреса______________________________, рачун број
___________________________код
банке___________________________________________
а у корист Основне школе „Емилија Остојић“ Пожега, Књаза Милоша бр.261, 31210
Пожега .
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет
свих наших рачуна , као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у
случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због
поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права права на повлачење овог овлашћења , на састављање
приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање
Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране
дужника.
Меница је оверена и потписана од стране овлашћеног лица за заступање дужника
____________________________________(име и презиме овлашћеног лица)
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два ) истоветна примерка од којих
по 1 (један) примерак за повериоца а један за дужника.
Место и датум:________________________

Издавалац менице

___________________
Напомена: Понуђач доставља по један примерак меничног писма за сваку партију за
коју конкурише. Образац меничног писма дат је као угледни примерак и доставља се
наручиоцу уз меницу.
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