ОСНОВНА ШКОЛА „СИНИША ЈАНИЋ“,ВЛАСОТИНЦЕ
МИХАЈЛА МИХАЈЛОВИЋА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – услуга извођења ђачких
екскурзија и једнодневних излета за школску 2015/16 годину.
Ознака из општег речника набавки: ОРН 63516000

Редни број јавне набавке услуга, 08/2015

Јавна набавка се спроводи на основу одлуке директора Основне школе «Синиша
Јанић» Власотинце, дел. број 243/3 од 23. септембра 2015.

Рок за подношење понуда
Време отварања понуда

09.10.2015. године до 17:30 часова
09.10.2015. године у 18:00 часова

Власотинце, септембар 2015. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
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конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл. гласник РС”, бр. 29/2013, 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне
набавке број 243/1од 23.09.2015.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку
број 243/2 од 23.09.2015.године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За јавну набавку мале вредности услуга:
услуга извођења ђачких екскурзија и једнодневних излета за школску 2015/16 годину.
редни број јавне набавке: услуге; 08/2015

Конкурсна документација садржи:
Назив поглавља
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услова (образац 3.)

8

Изјава о испуњености услова из члана 75. ЗЈН (образац 4.)

10

Упутство понуђачима како да сачине понуду (Образац бр. 5.)
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Образац изјаве да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду... (Образац бр. 12.)

30

Укупан број стране конкурсне документације је 30.

Образац 1

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ И ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ

1.1. Подаци о наручиоцу
Назив наручица: Основна школа „Синиша Јанић“ Власотинце
Адреса наручиоца: 16210 Власотинце, Михајла Михајловића 1
Матични број: 07104839
ПИБ: 101608008
Шифра делатности: 8520
1.2. Врста поступка јавне набавке
Јавна набавка мале вредности.
1.3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке: услуге - услуга извођења ђачких екскурзија и излета за
школску 2015/16 годину.
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Информације у вези са јавном набавком услуга: број 08/2015, могу се добити сваког
радног дана у периоду од 10,00 до 13.00 часова, на телефон 016/875-147, контакт особа је
Ивана Димић, секретар школе, e-mail: sjanic@open.telekom.rs
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки
Јавна набавка број 08/2015 - Набавка услуга (1.2.1-програм за ЈН): услуга извођења
ђачких екскурзија и наставе у природи за школску 2015/16 годину.
Ознака из општег речника набавки: ОРН 63516000
2.2. Предметна јавна набавка je обликована по партијама.

3. ПРЕУЗИМАЊЕ-ДОСТАВЉАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеном на
Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs
3.1 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси, у складу са овом конкурсном документацијом, и треба да
доказује да понуђач испуњава законом прописане услове за учешће у предметној јавној
набавци.
Понуда се подноси непосредно или путем поште у једној затвореној коверти или
кутији, на адресу: Oсновна школа „Синиша Јанић’“ 16210 Власотинце, Михајла
Михајловића 1,са назнаком:
„Не отварај - Понуда за оглас“
Јавна набавка услуга - ЈН број 08/2015 услуга извођења екскурзија и једнодневних излета
Понуђач је дужан да на полеђини коверте наведе: назив, адресу, телефон и контакт
особу.
Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Документација која се налази у коверти мора бити повезана у једну целину (захефтана,
укоричена или повезанана други одговарајући начин), повезана јемствеником и оверена
печатом или жигом понуђача тако да се у истој без видљивих знакова не могу додавати
или вадити листови.
На коверти мора бити назначен број партије на који за који се понуда подноси.
Понуда се сматра благовременом ако је поднета до дана 09.октобра 2015. до 17,30
часова, непосредно наручиоцу или путем поште, у затвореној коверти, на напред описани
начин.
Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања ће бити
враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и
потписана од стране одговорног лица понуђача. Сви образци који су саставни део
конкурсне документације морају бити попуњени на српском језику, откуцани или читко
исписани штампаним словима, јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног
лица и оверени печатом, у свему у складу са упутством из конкурсне документације.
3.2 ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда спроводи се истог дана по истеку рока за подношење
понуда, 09. октобра 2015. године у просторијама наручиоца са почетком у 18.00
часова.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну
набавку доставе у писаној форми пуномоћје оверено и потписано од стране овлашћеног
лица понуђача.

3.3 ИЗБОР НАЈБОЉЕГ ПОНУЂАЧА
Избор најбољег понуђача врши се када се утврди да постоји најмање једна понуда
која испуњава све услове предвиђене конкурсном документацијом. Уколико овај
услов није испуњен оглас ће бити поновљен.

Образац 2
КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације) ЈАВНЕ НАБАВКЕ
услуга извођења екскурзија и једнодневних излета за школску 2015/16 годину
ПРВИ РАЗРЕД –Партија 1
Време извођења: мај-јун 2016.
Време трајања: 1 дан.
Планирани број ученика: 98 + 6 одељенских старешина
Услуга: Превоз аутобусом високе туристичке класе (клима/тв) са урачунатим улазницама
за све посете, без ручка ( ручак за ученике на једнодневним излетима није предвиђен).
Путни правац и садржај: Власотинце –Ниш ( Ћеле кула-Медијана)-Чегар-Нишка
бања-Власотинце.
Полазак испред школе у 7.00 часова.Одлазак до Ниша.Посета Музеја Медијана, Ћеле
куле. Одлазак на Чегар и обилазак споменика.Одлазак до Нишке бање. Слободно време за
шетњу и разгледање бање. Пауза за одмор. Повратак у Власотинце у вечерњим сатима.
ДРУГИ РАЗРЕД – Партија 2
Време извођења: мај-јун 2016.
Време трајања: 1 дан
Планирани број ученика: 90 + 6 одељенских старешина
Услуга: Превоз аутобусом високе туристичке класе (клима/тв) са урачунатим улазницама
за све посете, без ручка ( ручак за ученике на једнодневним излетима није предвиђен) .
Путни правац и садржај: Власотинце - Бованско језеро-Соко бања-Озрен-Власотинце.
Полазак испред школе у 7.00 часоваВожња аутопутем до Алексинца. Посета Бованског
језера. Долазак у Соко бању. Разгледање бање. Одлазак на Озрен. Разгледање водопада.
Долазак у Власотинце у вечерњим сатима.
ТРЕЋИ РАЗРЕД- Партија 3
Време извођења: мај-јун 2016.
Време трајања: 1 дан
Планирани број ученика: 79 + 6 одељенских старешина
Услуга: Превоз аутобусом високе туристичке класе (клима/тв) са урачунатим улазницама
за све посете, без ручка ( ручак за ученике на једнодневним излетима није предвиђен).
Путни правац и садржај:Власотинце-Крушевац-Манастир Љубостиња-Врњачка бањаВласотинце.

Полазак испред школе у 7.00 часова. Краћи успутни одмор. Долазак у Крушевац. Посета
цркве Лазарице и разгледање Лазаревог града . Обилазак манастира Љубостиња. Долазак
у Врњачку бању, разгледање бање. Повратак у Власотинце у вечерњим сатима.
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД – Партија 4
Време извођења: мај-јун 2016.
Време трајања: 1 дан
Планирани број ученика: 103 + 6 одељенских старешина
Услуга: Превоз аутобусом високе туристичке класе (клима/тв) са урачунатим улазницама
за све посете, без ручка ( ручак за ученике на једнодневним излетима није предвиђен) .
Путни правац и садржај:Власотинце-–Манастир Раваница -Ресавска пећина -ЗОО врт
Јагодина - Власотинце.

Полазак испред школе у 7.00 сати. Краћи успутни одмор. Разгледање манастира
Раваница. Посета Ресавске пећине. Наставак пута . Затим одлазак у Јагодину и обилазак
ЗОО врта и музеја воштаних фигура. Долазак у Власотинце у вечерњим сатима

ПЕТИ РАЗРЕД- Партија 5
Време извођења: мај-јун 2016.
Време трајања: 1 дан
Планирани број ученика: 111 +4 одељенских старешина
Услуга: Превоз аутобусом високе туристичке класе (клима/тв) са урачунатим улазницама
за све посете, без ручка ( ручак за ученике на једнодневним излетима није предвиђен) .
Путни правац и садржај: Власотинце-Крагујевац-Топола- Власотинце.
Полазак испред школе у 6.00 h. Одлазак за Крагујевац ( посета Музеја 21.октобар и
спомен парка Шумарице са локалним водичем. У наставку пута долазимо до Тополе
(обилазимо Музолеј Карађорђевића на Опленцу, кућу Краља Петра I, Виноградареву кућу
Карађорђевог конака, цркве Св.Ђорђа) Одлазак у Буковичку бању. Слободно време и
разгледање бање. Долазак у Власотинце у вечерњим сатима
ШЕСТИ РАЗРЕД – Партија 6
Време извођења: мај-јун 2016.
Време трајања: 1 дан
Планирани број ученика: 112 + 4 одељенске старешине.
Услуга: Превоз аутобусом високе туристичке класе (клима/тв) са урачунатим улазницама
за све посете, без ручка ( ручак за ученике на једнодневним излетима није предвиђен) .
Путни правац и садржај: Власотинце – Манастир Раваница-Ресавска пећина –
Свилајнац- Јагодина-Власотинце.
Полазак у 6.30 часова испред школе. Краћи успутни одмор. Разгледање Манастира
Раваница. Посета Ресавске пећине. Наставак пута и долазак у Свилајнац. У Свилајнцу
посета Природњачког музеја и „ Дино парка“. Одлазак у Јагодину и посета музеја
воштаних фигура. Долазак у Власотинце у вечерњим сатима.
СЕДМИ РАЗРЕД – Партија 7
Време извођења: мај-јун 2016.
Време трајања: 2 дана
Планирани број ученика: 83 + 3 одељенске старешине
Услуга: Превоз аутобусом високе туристичке класе (клима/тв) са урачунатим улазницама
за све посете, смештај у хотелу у двокреветним, трокреветним или четворокреветним
собама, ручак (супа или чорба, главно јело, дезерт). НИСУ ДОЗВОЉЕНИ ЛАНЧ
ПАКЕТИ!
Путни правац и садржај: Власотинце-Крушевац- Златибор- Пожега- Мокра ГораДрвенград –Врњачка бања-Власотинце.
1. дан Власотинце- Крушевац- Златибор -Пожега
Полазак испред школе у 6.00 h. Лагана вожња са краћим успутним одмором.
Успутне посете манастира Жича и манастира Благовештења Пресвете Богородице.
Долазак на Златибор. На
Златибору
слободно време за одмор. Одлазак за
Пожегу.Смештај у хотелу „ Пожега“ . Вечера, дискотека , ноћење.
2. дан Пожега- Мокра Гора- Дрвенград-Врњачка бања-Власотинце
Доручак. Долазак на Мокру Гору., Разгледање Дрвенграда на брду Мећавник. почетна станица
“ Шарганска осмица“ и вожња Ћиром. Повратак у хотел. РУЧАК.
Наставк пута до Врњачке бање, где је предвиђено слободно време за разгледање бање.
Повратак у Власотинце у вечерњим сатима.

ОСМИ РАЗРЕД - Партија 8
Време извођења: мај 2016.
Време трајања: 3 дана
Планирани број ученика: 112 + 4 одељенске старешине
Услуга: Превоз аутобусом високе туристичке класе (клима/тв) са урачунатим улазницама
за све посете, смештај у хотелу у двокреветним, трокреветним или четворокреветним
собама, ручак (супа или чорба, главно јело, дезерт). НИСУ ДОЗВОЉЕНИ ЛАНЧ
ПАКЕТИ!
Путни правац и садржај: Власотинце-Нови Сад-Суботица –Палић-Власотинце.
1.дан Власотинце – Фрушка гора – Сремски Карловци – Нови Сад
Полазак у 06.00х испред школе. Вожња до Фрушке горе – нашег националног парка
Разгледање манастира Крушедол и Хопово. Након обиласка настављамо пут ка Сремским
Крловцима – уз пратњу водича разгледамо Карловачку Гимназију са уласком у Гимназију,
Магистрат, Богословија, Патријашки двор, Саборна Црква са улаком у цркву и Католичка
црква као и чувена чесма Четири лава. Одлазак у Нови Сад, где је предвиђен смештај у
хотелу „Путник“. ВЕЧЕРА. ДИСКОТЕКА. НОЋЕЊЕ.
2.дан Нови Сад – Бачка Топола - Суботица – Палић – Нови Бечеј – Нови Сад
Доручак. Полазак за Бачку Тополу и посета ергели Зобнатица. Настављамо пут до
Суботице. Панорамско разгледање градског језгра Суботице уз причу водича – Градске
куће, Позоришта, Народне библиотеке и Плаве фонтане. Након обиласка Суботице
крећемо ка Палићу. На Палићу пазгледање и обилазак језера и посета ЗОО врта. Ручак.
Након ручка крећемо ка дворцу Дунђерски. Обилазак дворца, мале цркве који је осликао
наш чувени сликар Урош Предић и ергеле.Повратак у хотел“ Путник „ у Новом Саду.
ВЕЧЕРА. ДИСКОТЕКА. НОЋЕЊЕ.
3. дан Нови Сад –- Власотинце
Доручак. Полазак у обилазак Петроварадинске тврђаве уз паратњу и причу водича.
Затим одлазимо до улице Змај Јове у Новом Саду где се обилази Српско народно
позориште, Трг Слободе са Градском кућом и Католичком катедралом, Владичански двор,
Саборна црква и Дунавска улица са Дунавским парком уз пратњу и причу водича. Након
обиласка повратак у хотел на ручак. Након ручка повратак за Власотинце. Долазак испред
школе до 21.00 часова.

ПРИ САЧИЊАВАЊУ ПОНУДЕ У ЦЕНУ УКЉУЧИТИ УЛАЗНИЦЕ ЗА СВЕ
ПЛАНИРАНЕ САДРЖАЈЕ. ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ДВОДНЕВНИХ И ТРОДНЕВЕНЕ
ЕКСКУРЗИЈЕ АГЕНЦИЈА ЈЕ У ОБАВЕЗ И СТАВИ НА УВИД ДОКУМЕНТАЦИЈУ
О ИЗВРШЕНОМ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ АУТОБУСА НЕ СТАРИЈЕ ОД 5 (ПЕТ)
ДАНА, ТАХОГРАФСКЕУЛОШКЕ ЗА АНГАЖОВАНЕ ВОЗАЧЕ ЗА ПОСЛЕДЊА 48
САТА ПРЕПОЛАСКА НА ЕКСКУРЗИЈУ, КАО И ДА ОБЕЗБЕДИ ПОДВРГАВАЊЕ
ВОЗАЧА ИСПИТИВАЊУ СПРЕМНОСТИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ВОЗИЛОМ –
АЛКОТЕСТИРАЊЕ.

Образац 3
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. Понуђач у поступку јавне набавке мале вредности: услуге- услуга извођења
ђачких екскурзија за школску 2015/16 годину, мора да испуњава следеће услове:
Из Закона о јавним набавкама:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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;
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;
4) 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 је ималац права интелектуалне
својине.
Из Упутства за релизацију екскурзије и једнодневних излета у основној школи
5) Да поседује лиценцу министарства надлежног за послове туризма;
6) Доказе и референце о искуству у ђачком и омладинском туризму;
7) Да испуњава друге услове прописане законом којим се уређује делатност туризма, о
чему доказе прилаже уз понуду;
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
- Да у моменту подношења понуде поседује у закупу, власништву или
предрезервацији објекат: за смештај са вишекреветним собама за екскурзијe ученика ,
VII и VIII разреда,
ДОКАЗ: Фотокопија уговора о закупу, власништву или предрезервацији објекта за
смештај ученика,
-Да у моменту подношења понуде поседује или има уговоре о ангажовању или
пословној сарадњи са превозником за аутобусе високе туристичке класе (клима,
тв/видео).
ДОКАЗ: Фотокопија документа о својини односно фотокопија уговора о ангажовању
или пословној сарадњи са превозником.
- Да у моменту подношења понуде има у радном односу или уговор о сарадњи
задовољним бројем водича или пратиоца, који поседују важећу лиценцу (за 1 аутобус
1 водич или пратилац).
ДОКАЗ:Фотокопије радних књижица или уговора о њиховом ангажовању и
фотокопије важећих лиценци - легитимација за сваког наведеног водича или пратиоца.
- Да у моменту подношења понуде има Програм путовања за поднету понуду, као и
Опште услове путовања.
ДОКАЗ: Програм путовања у писаној форми у складу са Законом о туризму са
садржајем и дестинацијама датим у Конкурсној документацији, као и Опште услове
путовања у складу са Законом о туризму.
Пре отпочињања путовања превозник је у обавези да поднесе:
за аутобусе записник о извршеном техничком прегледу аутобуса (не старији од
5 дана).
тахографске улошке за претходна 2 дана – за возаче који су ангажовани за
превоз ученика.

2. Упутство како се доказује испуњеност услова из тачке 1.
У поступку јавне набавке мале вредности услуга-услуга извођења ђачких екскурзија и
једнодневних излета за школску 2015/16 годину, испуњеност услове за учешће у поступку
(тачке 1. до 3.) понуђач доказује достављањем попуњене, потписане и оверене изјаве
којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове (Образац 4.), за тачку 4. достављањем попуњене, потписане и оверене
изјаве из образца 11. конкурсне документације.
Напомена: Уколико ће понуђач извршење јавне набавке делимично поверити
подизвођачу, понуђач и за подизвођача доставља попуњене, потписане и оверене образце
4. и 11. конкурсне документације.
Уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача доставља
попуњен, потписан и оверен образац из образца 4. и образца 11. конкурсне докумнтације.
Испуњеност услова (тачка 6.) понуђач доказује достављањем одговарајућих
писаних докумената, издатих од стране овлашћеног органа (решење о лиценци за
агенцију), доказ о искуству у ђачком туризму (тачка 7.) одговарајућом референтном
листом, доказ о старости аутобуса понуђач доказује достављањем фотокопија
саобраћајних дозвола.

Образац 4.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
Из чл. 75. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» 124/2012, 14/2015 и
68/2015)

ПОНУЂАЧ:

(пун назив и седиште понуђача)
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕ понуђач да испуњава
Законом о јавним набавкама прописане услове за учешће у потупку јавне набавке мале
вредности услуге- услуга извођења ђачких екскурзија и једнодневних излета за школску
2015/16 годину., за потребе наручиоца Основне школе «Синиша Јанић» Власотинце, и то
према следећем:

1) да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) да поседује лиценцу министарства надлежног за послове туризма, доказе о
искуству и референцама у ђачком и омладинском туризму, као и да испуњава друге
услове прописане законом којим се уређује делатност туризма, о чему доказе
прилаже уз понуду.
3) да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
4) да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
5) да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је
ималац права интелектуалне својине.

Место и датум:
______________________________

За понуђача:
М.П. ______________________________

Напомена: У случају подношења заједничке понуде овај образац фотокопирати за сваког
понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача га попуњава и оверава за себе.
У случају подношења понуде делимично преко подизвођача овај образац фотокопирати и
попунити тако да се у тексту изјаве свугде прецрта/упише реч „понуђач“ уместо које треба
уписати реч „подизвођач“ при чему образац потписује и оверава одговорно лице
понуђача.

Образац 5

УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Језик понуде: понуда мора бити састављена на српском језику.
2. Понуда мора да садржи : програм екскурзије за дату релацију и опште услове
путовања.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да
обухвати најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну
набавку или само на одређене партије.
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити
поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више
партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити
достављени у једном примерку за све партије.
3. ЗАХТЕВИ У ВЕЗИ СА САЧИЊАВАЊЕМ ПОНУДЕ
1) Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може
проверити да ли је коверта затворена онако како је била предата. Документација која се
налази у коверти мора бити повезана у једну целину (захефтана, укоричена или повезана
на други одговарајући начин), повезана јемствеником и оверена печатом или жигом
понуђача тако да се у истој без видљивих знакова не могу додавати или вадити листови.
На коверти мора бити назначен број партије на који за који се понуда подноси.
4. Начин на који понуда мора бити састављена у погледу начина попуњавања образаца и
података који су саставни део конкурсне документације:
а) Изјава о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама (образац 4.
конкурсне документације) мора бити читко попуњена, потписана од стране овлашћеног
лица понуђача и оверена печатом понуђача.
б) Образац понуде (образац 6.) мора бити читко попуњен, потписан од стране
овлашћеног лица понуђача и оверен печатом понуђача.
в) Модел уговора (образац 7, 8 и 9) конкурсне документације, мора бити читко
попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом понуђача, на
последњој страници.
г) Образац трошкова припреме понуде (образац 10.) понуђач попуњава уколико је
имао наведене трошкове, тиме што попуњава приложени образац и исти потписује и
оверава печатом.
д) Изјава о независној понуди (образац 11.) мора бити потписана од стране овлашћеног
лица понуђача и оверена печатом.
ђ) Изјава о поштовању обавеза (прилог 12) мора бити потписана од стране
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
5.Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
6.Понуђач може изменити, допунити и опозвати понуду искључиво у писменој форми,
изричито и јасно наводећи који део понуде се мења, допуњује или опозива, са потписом и
печатом одговорног лица понуђача. Измена, допуна или опозив понуде мора бити
достављен наручиоцу непосредно или путем поште у року одређеном за подношење
понуда.
7.Понуђач који је самосталнио поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди, или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
8. Уколико ангажује подизвођача понуђач је дужан да у понуди наведе проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела
потраживања преносе директно подизвођачу.

Понуђач је дужан да за подизвођача/е достави Изјаву у складу са чл. 6. т. 10. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености („Сл. гласник РС”, бр. 29/2013, 104/2013), образац 4. конкурсне
документације.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача
буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац ће раскинути уговор, уз обавезу наручиоца да исти обавести организацију
надлежну за заштиту конкуренције, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео
знатну штету. Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди
ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност
плаћања, ако то лице испуњава услове одређене за подизвођача и уколико добије
претходну сагласност наручиоца.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, без обзира на број подизвођача.
Саставни део заједничке понуде је „споразум“, којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Понуду може поднети група
понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да достави Изјаву у складу са чл. 6. т. 10.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 29/2013,
104/2013), образац 4. конкурсне документације.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Наручилац захтева од чланова групе понуђача да у понуди наведу имена и одговарајуће
професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.
9.Плаћање се врши у месечним ратама ( 8 рата) од новембра 2015 г. до јуна 2016. године.
10.Цена у понуди мора бити изражена у динарима (РСД) без ПДВ-а. У цену морају бити
урачунати сви трошкови (цена улазница, осигурања, водича, лекарске пратње и ручка за
вишедневне екскурзије – екскурзје ученика 7. и 8. разреда).
Напомена: Манипулативни трошкови ( трошкови банкарских услуга ) од 1,5%
падају на терет изабраног понуђача, односно агенције.
10.Вишедневна путовања уговарају се најмање на бази пуног пансиона.
11.Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана.
12.Безбедност ученика. Превоз аутобусом не обавља се ноћу, у времену од 22 до 5
часова. За путовања дужа од једног дана обезбеђује се лекар пратилац.
13.Заинтересовано лице/понуђач може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре
истека рока за подношење понуде. Захтев за додатне информације или за појашњење
доставља се наручиоцу путем поште, електронске поште са назнаком «Захтев за додатне
информације» или «Захтев за појашњење» и са назнаком предмета јавне набавке.
Комуникација се врши на начин одређен чл. 20. Закона о јавним набавкама («Службени
гласник РС» 124/2012, 14/15 и 68/15).
14.Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледању, вредновању и упоређивању понуда. Захтев за додатно објашњење доставља
се понуђачу путем поште, електронске поште са назнаком «Захтев за додатно објашњење»
и са назнаком предмета јавне набавке. Комуникација се врши на начин одређен чл. 20.
Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» 124/2012, 14/15 и 68/15).

15.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 ће се извршити применом критеријума
„ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА“.

Елементи критеријума за вредновање понуда су следећи:
1. Понуђена цена - цена по ученику са ПДВ-ом (ПЦ) - 80 пондера
2. Гратиси (Г) – 10 пондера
3. Аутобуси (А) – 10 пондера

1. По основу критеријума ПОНУЂЕНА ЦЕНА цена по ученику са ПДВ-ом, максимални
износ је 80 пондера. Максимални износ добија понуђач који понуди најнижу цену. Остали
понуђачи рангирају се по формули
БП= 80* (ПЦмин/ПЦ) где су
БП – број добијених пондера
ПЦмин – најнижа понуђена цена
ПЦ – понуда за коју се рачунају пондери

2. По основу критеријума ГРАТИСИ, максимални износ је 10 пондера. Максимални
износ добија понуђач који понуди највише гратиса. Остали понуђачи рангирају се по
формули
БП = 10* (БГ/БГмакс)
БП – број добијених пондера
БГ – број гратиса
БГ макс – највише броја гратиса

3. По основу критеријума АУТОБУСИ, максимални износ је 10 пондера. Максимални
износ добија понуђач који понуди аутобусе новије производње. Остали понуђачи
рангирају се по следећем критеријуму:
I Аутобуси до 5 година старости – 10 пондера
II Аутобуси од 6-10 година старости – 5 пондера
III Аутобуси преко 10 година старости – 1 пондер
Ако су два аутобуса старости I и II – 6 пондера
I и III – 3 пондера
II и III – 2 пондера

Понуђач мора у моменту подношења понуде да поседује (у својини или на основу закупа
или уговора о пословно-техничкој сарадњи) регистроване аутобусе (најмање 2) високе
туристичке класе (са одговарајућим бројем седишта, са исправном аудио опремом
(микрофон, озвучење) и климом обавезно).
Уколико две или више понуда имају исти број бодова , као најповољнија биће
понуда оног понуђача који је понудио нижу цену.

изабрана

16.Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине тако што потписује и оверава обаразац 12. конкурсне
документације.
17.Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
18.Захтев за заштиту права према одредбама Закона о јавним набавкама, подноси се
Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од
стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева је 5 дана од дана пријема одлуке.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије
уплати таксу у износу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, по
моделу: 97, позив на број: 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса,
прималац: Буџет Републике Србије).
Поднесци понуђача који нису поднети у правној форми Захтева за заштиту права, на
начин и у броју примерака и са обавезном садржином како је прописано Законом о јавним
набавкама (као што су разне примедбе, приговори и сл.) не обавезују наручиоца да их
разматра и по њима поступа.
18.Уговор о јавном набавци ће бити закључен у року од 5 ( пет) дана од истека рока за
подношење захтева за заштиту права из чл. 149.ст 6. Закона.
19.Задржавање права. Школа нема обавезе према изабраном понуђачу ако се не
испуне прописани услови из Правилника за извођење екскурзије или уколико не
буде из објективних разлога довољан број ученика за реализацију
екскурзије/једнодневног излета (по правилу за најмање 60 % ученика истог разреда).
20.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.Уколико понуђач на захтев
наручиоца не достави доказе, уговор ће се закључити са другорангираним
понуђачем који достави наведене доказе.

СВАКА СТРАНА ПОНУДЕ МОРА ДА БУДЕ ОВЕРЕНА
ПЕЧАТОМ ПОНУЂАЧА.
СВАКА СТРАНА УГОВОРА МОРА ДА БУДЕ ОВЕРЕНА
ПОТПИСОМ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ОВЕРЕНА ПЕЧАТОМ
ПОНУЂАЧА

Образац 6.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
На основу одлуке директора школе број 243/3 од 23. септембра 2015. за јавну набавку
мале вредности услуга-услуга извођења ђачких екскурзија и једнодневних излета за
школску 2015/16 годину.
a. Општи подаци о понуђачу
1. Назив понуђача и број лиценце__________________________________________
2. Седиште понуђача _____________________________________________________
3. Одговорна особа (потписник уговора) ____________________________________
4. Особа за контакт ______________________________________________________
5. Телефон _____________________________________________________________
6. Факс ________________________________________________________________
7. Електронска адреса ____________________________________________________
8. Текући рачун _________________________________________________________
9. Матични број _________________________________________________________
10. Порески број (ПИБ) ____________________________________________________
b. Рок важења понуде износи ______ дана (понуђач уписује број дана важења
понуде-најмање 60 дана).
c. Цена и услови плаћања (понуђач уписује цену за све екскурзије ).
Партија 1 (први разред) –релација: Власотинце –Ниш ( Ћеле кула-Медијана)-ЧегарНишка бања-Власотинце.
Бр. уч./бр.
Појединчна
Појединачна Укупна вредност
Укупна вредност
Бр.гратиса/попусти
наставника цена по
цена по
понуде изражена
понуде изражена
(ученика
уче.без
ученику са
у дин. без ПДВ-а
у дин. без ПДВ-а
+наставника).
ПДВ-а

ПДВ-м

98/6

Партија 2 ( други разред) –релација: Власотинце - Бованско језеро-Соко бања-ОзренВласотинце.
Бр. уч./бр.
Појединчна
Појединачна Укупна вредност
Укупна вредност
Бр.гратиса/попусти
наставника цена по
цена по
понуде изражена
понуде изражена
(ученика
уче.без
ученику са
у дин. без ПДВ-а
у дин. без ПДВ-а
+наставника).
ПДВ-а

ПДВ-м

Партија 3 (трећи разред) –релација: Власотинце-Крушевац-Манастир Љубостиња-Врњачка
бања-Власотинце.
Бр. уч./бр. Појединчна
наставника цена по
уче.без
ПДВ-а

Појединачна
цена по
ученику са
ПДВ-м

Укупна вредност
понуде изражена
у дин. без ПДВ-а

Укупна вредност
понуде изражена
у дин. без ПДВ-а

Бр.гратиса/попусти
(ученика
+наставника).

Партија 4 ( четврти разред) –релација: Власотинце- Манастир Раваница -Ресавска пећина –ЗОО врт Јагодина - Власотинце.
Бр. уч./бр. Појединчна
Појединачна
наставника цена по
цена по
уче.без
ученику са
ПДВ-а
ПДВ-м

Укупна вредност
понуде изражена
у дин. без ПДВ-а

Укупна вредност
понуде изражена
у дин. без ПДВ-а

Бр.гратиса/попусти
(ученика
+наставника).

Парија 5 ( пети разред)- реалција: Власотинце-Крагујевац-Топола- Власотинце.
Бр. уч./бр.
Појединчна Појединачна Укупна вредност Укупна вредност Бр.гратиса/попусти
наставника
цена по
цена по
понуде изражена понуде
(ученика
уче.без
ученику са
у дин. без ПДВ-а изражена у дин.
+наставника).
ПДВ-а
ПДВ-м
без ПДВ-а

Партија 6 ( шести разред) –релација: Власотинце- Ресавска пећина- СвилајнацЈагодина- Власотинце
Бр. уч./бр.
Појединчна Појединачна Укупна вредност Укупна вредност Бр.гратиса/попусти
наставника
цена по
цена по
понуде изражена понуде
(ученика
уче.без
ученику са
у дин. без ПДВ-а изражена у дин.
+наставника).
ПДВ-а

ПДВ-м

без ПДВ-а

Партија 7 ( седми разред) –релација: 1. дан-Власотинце-Крушевац-Златибор-Пожега
2. дан- Пожега-Мокра Гора-Врњачка бања- Власотинце
Бр. уч./бр.
Појединчна Појединачна Укупна вредност Укупна вредност Бр.гратиса/попусти
наставника
цена по
цена по
понуде изражена понуде
(ученика
уче.без
ученику са
у дин. без ПДВ-а изражена у дин.
+наставника).
ПДВ-а

ПДВ-м

без ПДВ-а

Партија 8 ( оснми разред)-релација: 1.дан Власотинце -Фрушка гора- Сремски
Карловци – Нови Сад, 2.дан Нови Сад – Бачка Топола - Суботица – Палић – Нови
Бечеј – Нови Сад, 3. дан.Нови Сад -Власотинце.
.
Бр. уч./бр.
наставника

Појединчна
цена по
уче.без
ПДВ-а

Појединачна Укупна вредност
цена по
понуде изражена
ученику са
у дин. без ПДВ-а
ПДВ-м

Укупна вредност
понуде
изражена у дин.
без ПДВ-а

Бр.гратиса/попусти
(ученика
+наставника).

10. Рок плаћања: одложено (на осам једнаких месечних рата, односно, почев од
новембра 2015. до закључно са јуном 2016).

11. Начин извршења уговора
Понуђач ће уговор извршити (заокружити):
А) самостално
Б) са подизвођачем/има

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(навести пословно име и адресу подизвођача, као и податке о проценту укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача)
Ц) заједнички као група понуђача
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(навести пословно име и адресу седишта свих понуђача)
Понуђач прихвата све захтеве наручиоца дефинисане у овој конкурсној документацији.
Понуђач попуњава табеле за партију за коју доставља понуду.
Место и датум
_______________________

Понуђач
М.П.

_____________________
( потпис )

Образац 7.

МОДЕЛ УГОВОРА
о организовању и реализовању једнодневних излета ученика 1,2,3,4,5 и 6
разреда за школску 2015/2016. годину
Уговорне стране :
1. Основне школе «Синиша Јанић» из Власотинца, Михајла Михајловића 1,
МБ 07104839, ПИБ 101608008, текући рачун број 840-927660-78 коју заступа
директор Горан Митић, (даље: Школа-наручиоц) и
2. Туристичке агенције ________________________________________ из
____________________, МБ __________________, ПИБ _______________________,
текући рачун _____________________________, банка _______________________,
кога заступа ______________________ (даље Агенција-организатор путовања)
Предмет Уговора
Члан 1.
Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Пружаоца услуга као
најповољнијег понуђача за пружање услуга за партију број _________ (уписати број
партије), а по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности на основу позива
за подношење понуда објављеном на Порталу управе за јавне набавке од
___________.2015. године.

Члан 2.
Предмет Уговора је пружање услуга организовања и реализовања екскурзије за
ученике 1 разреда/, 2 разреда,/3 разреда/ 4 разреда/, 5 разреда и 6 разреда/ за
школску 2015/2016. годину, који је дефинисан у партији број ________ и ближе је
одређен усвојеном понудом пружаоца услуге број ______ од ____________. 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, Пружалац услуга 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 3.
Наручилац се обавезује да ће за реализацију предметне услуге из члана 1. овог
Уговора Пружаоцу услуга , исплати износ од _______________________ 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.
Пружалац услуга је сагласан да се укупан износ из става 1. овог члана утврди након
добијања ПИСМЕНЕ сагласности родитеља ученика и на основу те сагласности
формирање 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.
Услови и начин плаћања
Члан 4.
Плаћање ће се вршити у 8 једнаких месечних рата плаћање до јуна 2016.године по
испостављеној фактури на укупан износ у року од 45 дана од дана достављања
испостављене фактуре на укупан износ, а коју понуђач доставља наручиоцу након
реализације екскурзије , умањеним за износ садржаја који нису били реализовани, а
обухваћени су датом понудом.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.бр_______________________________ код
банке____________________
Манипулативни трошкови трошкови банкарских услуга) од 1,5% падају на терет
агенције.
Рок пружања услуга
Члан 5.
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 Пружаоца услуга о разлозима измене из
става 3. овог члана, обавести најкасније 3 дана пре договореног дана реализације
путовања.
Уговорна казна
Члан 6.
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 Пружаоца услуге.
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 Пружаоца услуга
Члан 7.
Пружалац услуге се обавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим
прописима, програмом, техничким прописима и овим уговором.

Пружалац услуга под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу се
обавезује да пружи следеће услуге:
- да организује и реализује екскурзију/ за партију број _____ за ______ ученика по
садржају и захтеву из предметне јавне набавке,
- превоз: аутобусима технички исправним, модерне- туристичке са одговарајућим
бројем седишта и са исправном аудио опремом (микрофон, озвучење) и да их
постави на договорено место 60 минута пре договореног поласка према програму
путовања,
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима
за ту врсту посла и у уговореном року,
-да обезбеди довољан број пратиоца- туристичких водича за све партије током
реализације екскурзије за партије 1, 2, 3, 4, 5 и 6 (заокружити партију за коју се
подноси понуда),
- 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 уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике
Србије, који регулишу ову област.

Обавезе Наручиоца
Члан 8.
Наручилац је дужан да пружаоцу услуга достави списак ученика најкасније 2 дана
пре дана отпочињања реализације путовања.
Наручилац је дужан да обезбеди пратеће особље: наставник – одељенски старешина
сваког одељења .
Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуга плати уговорену цену под условима и на
начин одређен чланом 4. овог Уговора.
Раскид Уговора
Члан 9.
Уколико Пружалац услуга својом кривицом не изврши испуњење уговорне обавезе у
уговореном року, Наручилац може да једнострано раскине уговор због неиспуњења
уговорне обавезе, на терет трошкова Пружаоца услуге.
Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља
се другој уговорној страни.

Остале одредбе
Члан 10.
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 11.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Лесковцу.
Члан 12.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања свих уговорних страна.

Члан 13.
Овај Уговор је сачињен у четири једнака примерка, по два за сваку уговорну страну .
ЗА НАРУЧИОЦА

___________________________

ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

___________________________

Напомена 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 Упутству за реализацију екскурзије и наставе у природи
у основној школи, које је донео Министар просвете, науке и технолошког
развоја,број: 610-00-790/2010-01 , 16.09.2010. године у коме је превиђено:“
Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља,
no правилу за најмање 60% ученика истог разреда и уколико су створени
услови за остваривање циљева и задатака.. Писмене сагласности родитеља су
саставни део уговора који закључује директор школе са одабраним понуђачем.“
Ако понуђач хоће да поднесе понуду за више партија потребно је образац
модела уговора копирати, и уписати за коју партију се уговор закључује.

Образац 8.

МОДЕЛ УГОВОРА
О организовању и реализовању дводневне екскурзије ученика 7 разреда за
школску 2015/2016. годину
Уговорне стране :
1. Основне школе «Синиша Јанић» из Власотинца, Михајла Михајловића 1,
МБ 07104839, ПИБ 101608008, текући рачун број 840-927660-78 коју заступа
директор Горан Митић, (даље: Школа-наручиоц) и
2. Туристичке агенције ________________________________________ из
____________________, МБ __________________, ПИБ _______________________,
текући рачун _____________________________, банка _______________________,
кога заступа ______________________ (даље Агенција-организатор путовања)
Предмет Уговора
Члан 1.
Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Пружаоца услуга као
најповољнијег понуђача за пружање услуга за партију број 7 , а по спроведеном
поступку јавне набавке мале вредности на основу позива за подношење понуда
објављеном на Порталу управе за јавне набавке од ___________.2015. године.
Члан 2.
Предмет Уговора је пружање услуга организовања и реализовања дводневне
екскурзије за ученике 7.разреда за школску 2015/2016. годину, који је дефинисан у
партији број 7 и ближе је одређен усвојеном понудом пружаоца услуге број ___________
од ____________. године, која је саставни део овог Уговора као и образац структуре цене
услуга.
Вишедневна путовања уговарају се на најмање на бази пуног пансиона.
Организатор путовања се обавезује да ученике и наставнике смести у хотелу „ Пожега“ у
Пожеги .
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, Пружалац услуга 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 3.
Наручилац се обавезује да ће за реализацију предметне услуге из члана 1. овог
Уговора Пружаоцу услуга , исплати износ од _______________________ 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.
Пружалац услуга 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.

Услови и начин плаћања
Члан 4.
Плаћање ће се вршити у 8 једнаких месечних рата плаћање до јуна 2016.године по
испостављеној фактури на укупан износ у року од 45 дана од дана достављања
испостављене фактуре на укупан износ, а коју понуђач доставља наручиоцу након
реализације екскурзије , умањеним за износ садржаја који нису били реализовани, а
обухваћени су датом понудом.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.бр_______________________________ код
банке____________________
Манипулативни трошкови ( трошкови банкарских услуга )од 1,5% падају на терет
агенције.
Рок пружања услуга
Члан 5.
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 Пружаоца услуга о разлозима измене из
става 3. овог члана, обавести најкасније 3 дана пре договореног дана реализације
путовања.
Уговорна казна
Члан 6.
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 Пружаоца услуге.
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 Пружаоца услуга
Члан 7.
Пружалац услуге се обавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим
прописима, програмом, техничким прописима и овим уговором.
Пружалац услуга под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу се
обавезује да пружи следеће услуге:
- да организује и реализује екскурзију/ за партију број 7 за _______ ученика по
садржају и захтеву из предметне јавне набавке,
- превоз: аутобусима технички исправним, модерне- туристичке са одговарајућим
бројем седишта и са исправном аудио опремом (микрофон, озвучење) и да их
постави на договорено место 60 минута пре договореног поласка према програму
путовања,
- 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 и лекара током
реализације екскурзије за партију 7 ,
- 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 уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике
Србије, који регулишу ову област.
Обавезе Наручиоца
Члан 8.
Наручилац је дужан да пружаоцу услуга достави списак ученика најкасније 2 дана
пре дана отпочињања реализације путовања.
Наручилац је дужан да обезбеди пратеће особље: наставник – одељенски старешина
сваког одељења и стручног вођу пута.
Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуга плати уговорену цену под условима и на
начин одређен чланом 4. овог Уговора.
Раскид Уговора
Члан 9..
Уколико Пружалац услуга својом кривицом не изврши испуњење уговорне обавезе у
уговореном року, Наручилац може да једнострано раскине уговор због неиспуњења
уговорне обавезе, на терет трошкова Пружаоца услуге.
Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља
се другој уговорној страни.
Остале одредбе
Члан 10.
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 11.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Лесковцу.
Члан 12.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања свих уговорних страна.

Члан 13.
Овај Уговор је сачињен у четири једнака примерка, по два за сваку уговорну страну .
ЗА НАРУЧИОЦА

___________________________

ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

___________________________

Напомена 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 Упутству за реализацију екскурзије и наставе у природи у

основној школи, које је донео Министар просвете, науке и технолошког развоја,број:
610-00-790/2010-01 , 16.09.2010. године у коме је превиђено:“ Екскурзија се организује
и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, no правилу за најмање 60%
ученика истог разреда и уколико су створени услови за остваривање циљева и
задатака. Настава у природи организује се уз писмену сагласност родитеља, за
најмање две трећине ученика одељења. Писмене сагласности родитеља су саставни
део уговора који закључује директор школе са одабраним понуђачем.“

Ако понуђач хоће да поднесе понуду за више партија потребно је образац
модела уговора копирати, и уписати за коју партију се уговор закључује.

Образац 9.
МОДЕЛ УГОВОРА
О организовању и реализовању тродневне екскурзије ученика 8 разреда за
школску 2015/2016. годину
Уговорне стране :
3. Основне школе «Синиша Јанић» из Власотинца, Михајла Михајловића 1,
МБ 07104839, ПИБ 101608008, текући рачун број 840-927660-78 коју заступа
директор Горан Митић, (даље: Школа-наручиоц) и
4. Туристичке агенције ________________________________________ из
____________________, МБ __________________, ПИБ _______________________,
текући рачун _____________________________, банка _______________________,
кога заступа ______________________ (даље Агенција-организатор путовања)
Предмет Уговора
Члан 1.
Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Пружаоца услуга као
најповољнијег понуђача за пружање услуга за партију број 8 , а по спроведеном
поступку јавне набавке мале вредности на основу позива за подношење понуда
објављеном на Порталу управе за јавне набавке од _____________.2015. године.
Члан 2.
Предмет Уговора је пружање услуга организовања и реализовања тродневне
екскурзије за ученике 8.разреда за школску 2015/2016. годину, који је дефинисан у
партији број 8 и ближе је одређен усвојеном понудом пружаоца услуге број ___________
од ____________. године, која је саставни део овог Уговора као и образац структуре цене
услуга.
Вишедневна путовања уговарају се на најмање на бази пуног пансиона.
Организатор путовања се обавезује да ученике и наставнике смести у хотелу „ Путник“ у
Новом Саду.
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, Пружалац услуга 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 3.
Наручилац се обавезује да ће за реализацију предметне услуге из члана 1. овог
Уговора Пружаоцу услуга , исплати износ од _______________________ 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.
Пружалац услуга 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.

Услови и начин плаћања
Члан 4.
Плаћање ће се вршити у 8 једнаких месечних рата плаћање до јуна 2016.године по
испостављеној фактури на укупан износ у року од 45 дана од дана достављања
испостављене фактуре на укупан износ, а коју понуђач доставља наручиоцу након
реализације екскурзије , умањеним за износ садржаја који нису били реализовани, а
обухваћени су датом понудом.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.бр_______________________________ код
банке____________________
Манипулативни трошкови ( трошкови банкарских услуга )од 1,5% падају на терет
агенције.
Рок пружања услуга
Члан 5.
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 Пружаоца услуга о разлозима измене из
става 3. овог члана, обавести најкасније 3 дана пре договореног дана реализације
путовања.
Уговорна казна
Члан 6.
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 Пружаоца услуге.
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 Пружаоца услуга
Члан 7.
Пружалац услуге се обавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим
прописима, програмом, техничким прописима и овим уговором.
Пружалац услуга под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу се
обавезује да пружи следеће услуге:
- да организује и реализује екскурзију/ за партију број 8 за _______ ученика по
садржају и захтеву из предметне јавне набавке,
- превоз: аутобусима технички исправним, модерне- туристичке са одговарајућим
бројем седишта и са исправном аудио опремом (микрофон, озвучење) и да их
постави на договорено место 60 минута пре договореног поласка према програму
путовања,
- 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 и лекара током
реализације екскурзије за партију 8 ,
- 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 уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике
Србије, који регулишу ову област.
Обавезе Наручиоца
Члан 8.
Наручилац је дужан да пружаоцу услуга достави списак ученика најкасније 2 дана
пре дана отпочињања реализације путовања.
Наручилац је дужан да обезбеди пратеће особље: наставник – одељенски старешина
сваког одељења и стручног вођу пута.
Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуга плати уговорену цену под условима и на
начин одређен чланом 4. Овог Уговора.
Раскид Уговора
Члан 9.
Уколико Пружалац услуга својом кривицом не изврши испуњење уговорне обавезе у
уговореном року, Наручилац може да једнострано раскине уговор због неиспуњења
уговорне обавезе, на терет трошкова Пружаоца услуге.
Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља
се другој уговорној страни.
Остале одредбе
Члан 10.
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 11.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда уЛесковцу.
Члан 12.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања свих уговорних страна.
Члан 13.
Овај Уговор је сачињен у четири једнака примерка, по два за сваку уговорну страну .
ЗА НАРУЧИОЦА
___________________________

ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ
___________________________

Напомена 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 Упутству за реализацију екскурзије и наставе у природи у

основној школи, које је донео Министар просвете, науке и технолошког развоја,број:
610-00-790/2010-01 , 16.09.2010. године у коме је превиђено:“ Екскурзија се организује
и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, no правилу за најмање 60%
ученика истог разреда и уколико су створени услови за остваривање циљева и
задатака. Настава у природи организује се уз писмену сагласност родитеља, за
најмање две трећине ученика одељења. Писмене сагласности родитеља су саставни
део уговора који закључује директор школе са одабраним понуђачем.“

Ако понуђач хоће да поднесе понуду за више партија потребно је образац
модела уговора копирати, и уписати за коју партију се уговор закључује.

Образац 10.
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чл. чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл. гласник РС”, бр. 29/2013, 104/2013),
Укупни тропкови понуђача ___________________________________________________
(назив понуђача)
Приликом припреме понуде за учествовање у поступку јавне набавке мале
вредности услуге - услуга извођења екскурзија и и једнодневних излета, за наручиоца
ОШ „Синиша Јанић“ Власотинце износе
Врста трошкова

Износ трошкова
у дин. без ПДВ-а

Укупан износ трошкова
Укупни трошкови понуђача ___________________________________________________
(назив понуђача)

Место и датум
_______________________

Понуђач
М.П.

_____________________
(потпис)

Напомена: На основу чл. 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС„
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) трошкове припреме и подношења понуде сноси
искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако поступак
јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства
обезбеђења под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Обаразац 11.

ИЗЈАВА

У складу са чл. 6. т. 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС“ 29/2013, 104/2013)

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је:
Понуда за јавну набавку мале вредности услуга - услуга извођења екскурзија и
једнодневних излета, за наручиоца ОШ „Синиша Јанић“ Власотинце, поднета независно,
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум
_______________________

Понуђач
М.П.

_____________________
(потпис)

Обаразац 12.

ИЗЈАВА

У складу са чл. 6. т. 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС“ 29/2013, 104/2013)

Понуђач __________________________________________________________________
(назив и адреса понуђача)

Да је при састављању понуде за јавну набавку мале вредности услуга извођења
екскурзија и и једнодневних излета , за наручиоца ОШ „Синиша Јанић“ Власотинце,
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине.

Место и датум
_______________________

Понуђач
М.П.

_____________________
(потпис)

