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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 за школску
2014/15 годину.
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Информације у вези са јавном набавком услуга: број 08/2014, 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 08/2014 - Набавка услуга (1.2.1-програм за ЈН): услуга извођења
ђачких екскурзија за школску 2014/15 годину.
Ознака из општег речника набавки: ОРН 63516000
2.2. Предметна јавна набавка није 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 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 08/2014 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.
Понуда се сматра благовременом ако је поднета до дана _28_.октобра 2014. до
12,00 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, 28. септембра 2014. 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 2014/15. годину
ПРВИ РАЗРЕД
Време извођења: мај-јун 2015.
Време трајања: 1 дан.
Планирани број ученика: 92 + 6 одељенских старешина
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. Пауза за одмор.
Повратак у Власотинце у вечерњим сатима.
ДРУГИ РАЗРЕД
Време извођења: мај-јун 2015.
Време трајања: 1 дан
Планирани број ученика: 80 + 6 одељенских старешина
Путни правац и садржај: Власотинце -Алексинац-Бованско језеро-Соко бања-ОзренВласотинце.
Полазак испред школе у 7.00 часоваВожња аутопутем до Алексинца. Посета Бованског
језера.Панорамско разгледање Соко бање. Одлазак на Озрен.
Долазак у Власотинце у вечерњим сатима.
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Време извођења: мај-јун 2015.
Време трајања: 1 дан
Планирани број ученика: 104 + 6 одељенских старешина
Путни правац и садржај:Власотинце-Крушевац-Манастир Љубостиња-Манастир ЖичаВрњачка бања-Власотинце.

Полазак испред школе у 7.00 часова.Посета цркви Лазарици и разгледање Лазаревог града .
Посета манастира Љубостиња, а затим посета манстира Жича. Долазак у Врњачку бању,
разгледање бање. Повратак у Власотинце у вечерњим сатима.

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Време извођења: мај-јун 2015.
Време трајања: 1 дан
Планирани број ученика: 111 + 6 одељенских старешина
Путни правац и садржај:Власотинце-Ресавска пећина –Манастир Раваница-ЗОО врт
Јагодина - Власотинце.

Полазак испред школе у 7.00 сати. Директна вожња аутопутем поред Ниша и
Ћуприје.Наставак пута до Ресавске пећине где је предвиђена посета пећини и слободно
време за одмор и дружење на Ресавским пољима. Наставак пута до Раванице, где је
предвиђена посета манастира. Затим одлазак у Јагодину и обилазак ЗОО врта. Долазак у
Власотинце у вечерњим сатима

ПЕТИ РАЗРЕД
Време извођења: мај-јун 2015.
Време трајања: 1 дан
Број ученика: 114 + 4 одељенске старешине.
Планирани број ученика: 111 + 6 одељенских старешина
Путни правац и садржај: Власотинце-Крагујевац-Топола-Орашац-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 на
Опленцу, Петрову кућу, кућу Краља Александра I, кућу Краљице Марије и спомен парк Орашац са
локалним водичем). Долазак у Власотинце у вечерњим сатима

ШЕСТИ РАЗРЕД
Време извођења: мај-јун 2015.
Време трајања: 1 дан
Планирани број ученика: 82 + 3 одељенске старешине.
Путни правац и садржај: Власотинце – Београд-Власотинце.
Полазак у 6.00 часова испред школе. Директна вожња до Београда. Панарамско
разгледање града кренувши од Храма Св.Саве где је предвиђена и посета храму, преко
Славије, Београдске улице, Булевара , Ташмајдана , цркве Св.Марка, Скупштине, Старог
двора , трга Николе Пашића до Трга Републике са Народним позориштем и Народним
музејем па даље преко Студентског трга са капетан Мишиним здањем, Филозофским,
Филолошким факултетом , Ректоратом до Калемегдана , где је предвиђена посета
Планетаријума , ЗОО врта и стадиона ФК „ Црвена звезда“. Долазак у Власотинце у
вечерњим сатима

СЕДМИ РАЗРЕД
Време извођења: мај-јун 2015.
Време трајања: 2 дана
Планирани број ученика: 112 + 4 одељенске старешине
Путни правац и садржај: Власотинце-Крушевац-Трстеник-Чачак –Ужице- ЗлатиборПожега- Мокра Гора-Дрвенград –Врњачка бања-Власотинце.
1. дан Власотинце- Крушевац-Трстеник-Чачак-Ужице-Златибор -Пожега
Полазак испред школе у 6.00 h. Долазак у Крушевац, обилазак Лазаревог градаи
цркве Лазарице. Наставак пута преко Трстеника до Краљева и Чачка. Посета манастира
Благовештење са црквом Благовештење Пресвете Богородице, који се налази на левој обали
Морави, под Кабларом. Идемо даље преко Ужица до Златибора. На Златибору слободно време за
одмор. Одлазак за Пожегу.Смештај у хотелу. Вечера, дискотека , ноћење.
2. дан Пожега-Ужице-Мокра Гора-Дрвенград-Врњачка бања-Власотинце
Доручак. Наставак пута преко Ужица до Мокре Горе. Долазак на Мокру Гору-почетна
станица
“ Шарганске осмице“ и вожња Ћиром. На пар километара од Мокре Горе је Дрвенград,
посета етно села по замисли филмског редитеља Емира Кустурице на Мећавнику, затим повратак
у хотел , ручак.Након ручка повратак прекоЧачака и Врњачке бање, где је предвиђено слободно
време за разгледање бање. Повратак у Власотинце у вечерњим сатима.

Напомена : смештај у хотелима са 3 (***) звездице.

ОСМИ РАЗРЕД
Време извођења: мај 2015.
Време трајања: 3 дана
Планирани број ученика: 128 + 5 одељенских старешина.
Путни правац и садржај: Власотинце-Нови Сад-Суботица –Палић-Власотинце.
1. дан Власотинце-(Јагодина)-Нови Сад
Полазак испред школе у 6.оо часова. Вожња ауто-путем до Јагодине ( посета Музеја воштаних
фигура) и одлазак до Новог Сада са краћим успутним паузама ( на том путу обилазак садржаја по
препоруци агенције). Долазак у Нови Сад. Панорамско разгледање Новог Сада: Градске куће,
Катедрале, Дунавске улице и Дунавског парка, природњачког музеја и Петроварадина.Одлазак и
смештај у хотелу у Новом Саду. Вечера. Дискотека. Ноћење.
2. дан. Нови Сад-Сремски Карловци-Палић
Доручак.Напуштање хотела. Одлазак до Сремских Карловаца ( посета Ризнице поатријарсиског
двора и најстарије српске Гимназије.... ). У наставку пута обилазимо Фрушкогорске манастире
Хопово и Крушедол.Одлазак на Палић. Ручак на салашу. Посета зоо врта и вожња овим прелепим
језером. Дискотека. Ноћење.
3. дан. Суботица-Бачка Топола-Власотинце.
Доручак. Напуштање хотела. Одлазак за Суботицу. Слободно време за разгледање града-Градск
кућа,позориште , музеј, библиотека. Након обиласка Суботице , одлазак у Бачку Тополу и
обилазак Дворца Дунђерског и мале цркве коју је осликао Урош Предић. Повратак у Власотинце
у вечерњим сатима.

Напомена : Напомена : смештај у хотелима са 3 (***) звездице.

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 2014/15 гдину., 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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања,односно слања позива за подношење понуде;
4) 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;
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 је ималац права
интелектуалне својине.
Из Упутства за релизацију екскурзије и једнодневних излета у основној школи
6) Да поседује лиценцу министарства надлежног за послове туризма о чему доказе
прилаже уз понуду;
7) Доказе и референце о искуству у ђачком и омладинском туризму о чему доказе
прилаже уз понуду;
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 2014/15 годину, испуњеност услове за учешће у поступку
(тачке 1. до 4.) понуђач доказује достављањем попуњене, потписане и оверене изјаве
којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове (Образац 4.), за тачку 5. достављањем попуњене, потписане и оверене
изјаве из образца 10. конкурсне документације.
Напомена: Уколико ће понуђач извршење јавне набавке делимично поверити
подизвођачу, понуђач и за подизвођача доставља попуњене, потписане и оверене образце
4. и 10. конкурсне документације.
Уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача доставља
попуњен, потписан и оверен образац из образца 4. и образца 10. конкурсне докуемнтације.
Испуњеност услова (тачка 6.) понуђач доказује достављањем уз понуду
одговарајућих писаних докумената, издатих од стране овлаштеног органа (решење о
лиценци за агенцију), доказ о искуству у ђачком туризму (тачка 7.) одговарајућом
референтном листом.

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

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
2014/15 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 понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве, односно слања позива, за подношење понуде;
5) 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;
6) 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. Начин на који понуда мора бити састављена у погледу начина попуњавања
образаца и података који су саставни део конкурсне документације:
1. 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.
2. Образац понуде (образац 6.) мора бити читко попуњен, потписан од стране
овлашћеног лица понуђача и оверен печатом понуђача.
3. Модел уговора (образац 7.) конкурсне документације, мора бити читко
попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом
понуђача, на последњој страници.
4. Образац трошкова припреме понуде (образац 8.) понуђач попуњава
уколико је имао наведене трошкове, тиме што попуњава приложени образац
и исти потписује и оверава печатом.
5. Изјава о независној понуди (образац 9.) мора бити потписана од стране
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
6. Изјава о поштовању обавеза (прилог 10.) мора бити потписана од стране
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
3. Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. 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.
5. Понуђач који је самосталнио поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди, или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких
понуда.
6. 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 услова („Службени гласник РС“
29/2013), образац 9. 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.
7. 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), образац 9. 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.
8. Плаћање се врши на осам једнаких месечних рата почев од новемба 2014. до јуна
2015. године.
9. Цена у понуди мора бити изражена у динарима (РСД) без ПДВ-а. У цену морају
бити урачунати сви трошкови (цена улазница, осигурања, ручка, аниматора,
лекарске пратње).
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. 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»
124/2013).
15. За доделу уговора примењиваће се критеријум најниже понуђене цене.
У случају да више понуда имају исту понуђену цену, услове плаћања, изабраће се
понуђач који је пре поднео понуду.
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 10.
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: 840742221843-57, 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
обавеују наручиоца да их разматра и по њима поступа.
19. Уговор о јавном набавци ће бити закључен у року од осам дана од истека рока за
подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона.
20. 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).

Образац 6.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу одлуке директора школе број 422/1 од 17. 10 2014. за јавну набавку мале
вредности услуга-услуга извођења ђачких екскурзија и једнодневних излета за
школску 2014/15 годину.
1. Општи подаци о понуђачу
1. Назив понуђача ________________________________________________________
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) ____________________________________________________
2. Рок важења понуде износи ______ дана (понуђач уписује број дана важења
понуде-најмање 60 дана).
3. Цена и услови плаћања (понуђач уписује цену за све екскурзије ).
Ред. Разред
Појединачна
Бр. /бр.учeника+ цена по
раз.стар/.
ученику без
ПДВ-а
I разред
1.
92+6
II разред
2.
80+6
III разред
3.
104+6
IV разред
4.
111+6
V разред
5.
114+4
VI разред
6.
82+3
VII разред
7.
112+5
VIII разред
8.
128+5

Појединачна
цена по
ученику са
ПДВ-м

УКУПНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-А

УКУПНА
ЦЕНА
СА
ПДВ-ОМ

Број
гратиса/попусти
(ученика
+наставника).

4. Рок плаћања: одложено (на осам једнаких месечних рата, односно, почев од
новембраа 2014. до јуна 2015).

5. 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.

Место и датум
_______________________

Понуђач
М.П.

_____________________
(потпис)

Образац 7.

МОДЕЛ
УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ ЕКСКУРЗИЈА/ЈЕДНОДНЕВНИХ ИЗЛЕТА

Закључен дана ___________________ 2014. године у Власотинцу, између:
1. Основне школе «Синиша Јанић» из Власотинца, Михајла Михајловића 1,
МБ 07104839, ПИБ 101608008, текући рачун број 840-668760-02 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 и цена

Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују да се овај уговор закључује на основу достављене
понуде Агенције, која је изабрана као најповољнија од стране Школе, у поступку јавне
набавке мале вредности услуга, број ЈНМВ 08/2014-услуге, услуга извођења ђачких
екскурзија и једнодневних излета за школску 2014/15 годину.
Понуда понуђача дел. број: ___________/2014 чини саставни део угвовора.
Члан 2.
Овим уговором регулишу се међусобна права и обавезе Агенције и Школе везане за
реализацију екскурзије/једнодневног излета за ученике од I до VIII разреда, а која ће се
реализовати у мају-јуну 2015.године са садржајем у свему према понуди Агенције из тачке
1.
Вишедневна путовања уговарају се на најмање на бази пуног пансиона.
Организатор путовања се обавезује да ученике и наставнике смести у хотелу/пансиону
__________________________________ у ___________________________ .
Члан 4.
Школа прихвата организовање путовања како је напред наведено и прихвата услове и
програм путовања, који су саставни део уговора и наручује организовање путовања за
групу од укупно __________ ученика, и _________ наставника-пратиоца.
Уговорне стране су сагласне да ће се евентуално промењени број ученика који путују
утвридти анексом уговора.
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да је цена услуге из члана 2. овог уговора фиксна, изражена у
динарима, без урачунатог ПДВ-а.

У исказаним ценама садржани су сви припадајући трошкови (трошкови улазница,
смештаја, исхране, осигурања, лекарске пратње, аниматора, превоза, и др.).
Школа не прихвата никакво накнадно повећање цене услуге нити додатних трошкова.
Цена по ученику за ученике I до VIII разреда од разреда износи ___________ динара,
односно укупно за све ученике I до VIII разредаа износи ________ динара, без израженог
ПДВ-а.
Рок и начин плаћања
Члан 4.
Школа је обавезна да изврши плаћање услуге која је предмет овог Уговора одложено, на 8
( осам) једнаких месечних рата, односно закључно са месецом јуном 2015.
Родитељи ученика сносе трошкове плаћања у целини, а уговорену цену на име
екскурзије/једнодневних излета из члана 2. Уговора, школа уплаћује на рачун туристичке
агенције ____________________________________ код пословне банке ________________
_______________________________ из ______________________________ .
Манипулативни тршкови падају на терет агенције.
Члан 5.
Агенција је обавезна да Наручиоцу за пружену услугу испостави рачун-фактуруотпремницу, у складу са важећим прописима.
Поврат уплаћених средстава
Члан 6.
Агенција је у обавези да у случају више силе (поплава, пожар, пииродне непогоде) и
немогућности да потпуно или делимично извврши уговорени аранжман, изврши повраћај
уплаћеног износа умањен за инос до тада реално начињених манипулативних трошкова.
Агенција је у обавези да Школи изврши поврат уплаћеног износа за дете које из
овјективних разлога није ишло на екскурзију.
Безбедност ученика и наставника
Члан 7.
Агенција се обавезује да ће приликом извођења екскурзије обезбедити максималну
сигурност ученика и наставника.
Агенција се обавезује да ће превоз обавити туристичким, технички исправним аутобусом,
са одговарајућим бројем седиште према бројном стању ученика и наставника.
Агенција се обавезује да све дневне активности утврђене програмом екскурзије морају
бити реализоване до 24 часа.
Превоз аутобусом не обавља се ноћу, у времену од 22 до 5 часова.

Члан 8.
Школа се обавезује да ће се наставници и стручни вођа пута бринути да се учесници
екскурзије понашати у складу са важећим правилима за све време путовања.
Школа се обавезује да ће за сваку евентуално причињену штету од стране ученика и
запослених Агенцији, односно трећим лицима, изазвану намерно или крајњом непажњом,
надокнадити у висини стварно настале штете, по тржишној цени.
Члан 9.

Агенција се обавезује да ће возач аутобуса и вођа пута у потпуности сарађивати у циљу
реализације предвиђеног програма екскурзије, те да ће организовати екскурзију у свему
према упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, захтевима
Школе, односно стручног вође пута, Законом о туризму и другим важећим прописима,
као и прописима YUTA асоцијације.
Измене и допуне угвора
Члан 10.
Измене и допуне овог Уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране, који је
дат у писменом облику, а вршиће се одговарајућим анексом уговора.
Примена ЗОО
Члан 12.
На сва питања која нису регулисана овим Уговором, примењују се одредбе Закона о
облигационим односима.
Решавање спорова
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају
споразумно, а у случају да то није могуће, уговарају стварну и месну надлежност
Привредног суда у Лесковцу.
Завршне одредбе
Члан 13.
Овај уговор сачињен је у 2 (два) истоветна примерка, од којих свакој уговорној страни
припада по 1 (један) примерка уговора.

ШКОЛА
ОШ « Синиша Јанић » Власотинце
Горан Митић
________________________

АГЕНЦИЈА-ОРГАНИЗАТОР ПУТОВАЊА
________________________________
________________________________

Обаразац 8.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

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)
Укупни тропкови понуђача ___________________________________________________
(назив понуђача)
Приликом припреме понуде за учествовање у поступку јавне набавке мале
вредности услуге - услуга извођења екскурзија 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
124/2012) 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 9.

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)

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

Место и датум
_______________________

Понуђач
М.П.

_____________________
(потпис)

Образац 10.

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)
Понуђач __________________________________________________________________
(назив и адреса понуђача)

Да је при састављању понуде за јавну набавку мале вредности услуга извођења
екскурзија и наставе у природи, 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)

