На основу Правилника о програму за остваривање екскурзија у првом и другом
циклусу основног образовања и васпитања („Службени гласник РС –Просветни
гласник“, бр.7/2010), Упуства за реализацију екскурзија и наставе у природи донетог
од стране Министарства просвете бр. 610-00-790/2010-01 од 16.09.2010. године и
Годишњег плана рада за школску 2017/2018 годину, Основне школа „Јован Јовановић
Змај“ Хајдучица, Комисија за спровођење набавке ђачких екскурзија, именоване од
стране директора решењем број: 57/2018 од 23.01.2018. године, сачинила је:
УПУСТВО ЗА ФОРМИРАЊЕ ПОНУДЕ
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ
У 2018. години
ДВОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ У ЗА УЧЕНИКЕ V, VI И VII РАЗРЕДА ОШ „ЈОВАН
ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ХАЈДУЧИЦА
ЈЕДНОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОД I ДО VIII РАЗРЕДА ОШ „ЈОВАН
ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ХАЈДУЧИЦА

На основу које понуђачи припремају своје понуде:

Садржина упутства за формирање понуде:
-

Позив (оглас) за прикупљање понуде;
упутство понуђачима како да сачине понуду;
образац понуде;
услове прописане законом које понуђач мора да испуњава;
подаци о понуђачу
техничке карактеристике понуђача (спецификација) набавке.

На основу Правилника о програму за остваривање екскурзија у првом и другом
циклусу основног образовања и васпитања („Службени гласник РС –Просветни
гласник“, бр.7/2010), Упуства за реализацију екскурзија и наставе у природи донетог
од стране Министарства просвете бр. 610-00-790/2010-01 од 16.09.2010. године и
Годишњег плана рада за школску 2017/2018 годину, Основна школа „Јован Јовановић
Змај“ Хајдучица, расписује:
ОГЛАС
За прикупљање понуда за реализацију ђачке екскурзије у школској 2017/2018 години
1. ДВОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ V, VI И VII разреда ОШ „ЈОВАН
ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ХАЈДУЧИЦА
Путни правац : Хајдучица – Стари Лец - Дужине – Палић – Дужине – Стари Лец Хајдучица.

1.
2.

Садржај посета:
Зобнатица, Палић и Зоолошки врт
Спомен кућа Тан у Бечеју, Петроварадинска тврђава.
Трајање и планирани број ученика: 20 ученика, 2 наставника.
Време извођења екскурзије : прва половина маја месеца 2018. године.
Превоз : аутобус
Други услови: У цену морају бити урачунати трошкови рализације свих садржаја
(смештај, три оброка, трошкови агенције, трошкови пута, улазнице, боравишна такса,
осигурање ученика, дневнице наставника, припадајући број гратиса на одређен број
ученика). Понуда мора да садржи појединачну цену по ученику.
2. ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ ОД I ДО VIII разреда ОШ
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ХАЈДУЧИЦА
Путни правац: Хајдучица – Вршац – Хајдучица
Садржај посете:
Посета Владичанског двора, Апотека на степеницама и Црвени крст-ручак.
Трајање и планирани број ученика: 1 дан, 74 ученика, 7 наставника.
Време извођења екскурзије: прва половина маја месеца 2018. године.
Превоз : аутобус
Други услови: У цену морају бити урачунати трошкови рализације свих садржаја
(смештај, ручак, трошкови агенције, трошкови пута, улазнице, осигурање ученика,
дневнице наставника, припадајући број гратиса на одређен број ученика). Понуда мора
да садржи појединачну цену по ученику.
Право учешћа имају све агенције које поседују лиценцу Министарства трговине,
туризма и услуга и које испуњавају друге услове прописане Законом о туризму и
Правилницима Министарства просвете, које достављају уз понуду.
Туристичке агенције могу преузети Упуство за формирање понуде у року од 7 дана, од
дана објављивања огласа у Просветном гласнику, сваког радног дана од 07 – 14 часова
у просторијама школе, или са сајта школе www.jjzmaj-ha.edu.rs, ако предходно уплате
бесповратно, на рачун школе брoj 840-988660-27, износ од 2.000,00 динара, у сврху
преузимања Упуства за формирање понуда.

Затворене понуде са назнаком „понуда за екскурзију не отварати“ заинересовани
понуђачи могу доставити на адресу ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица, ул.
Валентова 3.
На полеђини коверте обавезно назначити назив, понуђача и контакт телефон. Понуда
мора бити јасна, читка, недвосмислена, оверена потписом и печатом овлашћене особе .
Понуда са варијантама није дозвољена.
Рок за достављање понуда је 10 дана, а тече од наредног дана од дана престанка рока
за преузимања Упуства за формирање понуда. Уколико рок за достављање понуде
истиче у нерадни дан, рок се продужава за први радни дан до 12 часова.
Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати.
Отварање понуда ће бити јавно, последњег дана рока за достављање понуде у 14 сати у
просторијама школе.
Одлука о додели уговора о реализацији екскурзије донеће се уз примену критеријума
економски најповољније понуде, уз поштовање испуњености минималних услова
наведених у конкурсној документацији у року од 10 дана од истека рока за
достављањем понуде. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници
понуђача.
Школа задржава право да не донесе одлуку о додели уговора о реализацији екскурзије,
ако установи да ниједна понуда не одговара условима конкурсне документације или да
су све понуде неодговарајуће и неприхватљиве.
Школа нема обавезу према изабраном понуђачу, ако се испуне услови из Правилника о
измени Правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања ,
који се односе на број ученика чији родитељи су се изјаснили да им дете путује ( 60%
од укупног броја ученика истог разреда ).
Све додатне информације могу се добити на телефон 013/ 864-103.

Директор школе
__________________________
Мирослав Р. Мареичић

ОШ „Јован Јовановић Змај“
Хајдучица
МБ 08617635
ПИБ 101237952
Тел/факс 013/864-103
Предмет: Упутство понуђачима како да сачине понуду
Молимо Вас да у складу са Огласом (позивом), доставите Вашу понуду за набавку
једнодневне екскурзије за ученике од I до VIII разреда ОШ „Јован Јовановић Змај“
Хајдучица, дводневне екскурзије за ученике V, VI и VII разреда ОШ „Јован Јовановић
Змај“ Хајдучица, на основу Налога за покретање набавке број од за екскурзије које су
предвиђене у 2018 години.
Елементи за сачињавање понуде:
- у потуности према упутству о садржају за формирање понуде.
Уз понуду доставити:
- извод из региста надлежног органа;
Заинтересовани понуђач треба да сачини понуду на обрасцима из Упутства, са
прецизно унетим траженим елементима, читко исписаним, као и да свака страна буде
оверена потписом и печатом.

САДРЖАЈИ
ЗА ФОРМИРАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЈЕДНОДНЕВНЕ
ЕКСКУРЗИЈЕ У 2018. ГОДИНИ , УЧЕНИКЕ ОД I ДО VIII РАЗРЕДА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ХАЈДУЧИЦА
За ученике од првог до четвртог разреда ( 70 ученика и 7 наставника )
Трајање
1 дан
12 часова

Датум и
време
поласка
Прва
половина
маја - 2018.
год.

Датум и време
повратка

Смештај /
ноћење
не

Исхрана
Ручак

/

Путни правци у одласку: Хајдучица – Стари Лец - Вршац
Путни правци у повратку: Вршац – Стари Лец - Хајдучица
Садржаји: Посета Владичанског двора, Апотека на степеницама и Црвени крст-ручак.
Објекти и установе које се посећују и обилазе:
Полазак испред школе у Хајдучица у 7 часова.
Обилазак Вршца, Посета Владичанског двора, Апотека на степеницама и Црвени
крст-ручак.

Превоз :
Аутобус туристичке класе

Број пратилаца ( наставника 7)
Туристички водич НЕ ДА
Лекар НЕ ДА

САДРЖАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ДВОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ У 2018.
ГОДИНИ ЗА УЧЕНИКЕ V, VI И VII РАЗРЕДА ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ
ЗМАЈ“ ХАЈДУЧИЦА
Трајање
2 дана
48 часова

Датум и
Датум и време
време
повратка
поласка
Прва
половина маја
/
2018. год.

Смештај
(ноћење)
да

Исхрана
да

Путни правци у одласку : Хајдучица – Стари Лец – Дужине – Палић.
Путни правци у повратку: Палић – Нови Сад – Дужине – Стари Лец – Хајдучица.
Садржаји :
Садржај екскурзије:
3. Зобнатица, Палић и Зоолошки врт
4. Спомен кућа Тан у Бечеју, Петроварадинска тврђава.
/
Превоз :
Аутобус туристичке класе
Број пратилаца ( наставника 2) Туристички водич НЕ ДА
Лекар НЕ ДА
Исхрана током пута :
Укупно оброка
ужина
3

доручак
1

ручак
1

вечера
1

Смештај:
Број кревета у соби
Двокреветне и трокреветне

Категорија собе
А
Б
WC
Туш

Понуда мора да садржи појединачну цену по ученику у коју су урачунати сви трошкови
пратећих садржаја, начин плаћања и колико школи припада гратиса на одређен број
ученика.
Поред наведених услова , понуђач је у обавези да у понуди наведе :
Објекат у ком ће ученици добити ручак.
Уз понуду понуђач је дужан да приложи доказе о поседовању прописане лиценце
Министарства надлежног за послове туризма као и доказе о искуству у ђачком и
омладинском туризму
Заокружене рубрике у овом Упуству или уписани подаци су услови које агенција треба
да испуни приликом реализације екскурзије.
У прилогу образац понуде.
Директор школе
Мирослав Р. Маричић

ПОНУДА
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЈЕДНОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ У 2017/2018 год. ЗА
УЧЕНИКЕ ОД ПРВОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ „ ХАЈДУЧИЦА
Подаци о понуђачу :
Назив
Место , поштански број
Адреса
Телефон
Одговорно лице
ПИБ:
Жиро рачун
Број лиценце и датум издавања
Подаци о искуству понуђача у ђачком и омладинском туризму
Навести податке за предходне три године

На сваких ________ученика , школи припада по један гратис
Укупна цена по ученику:_________________
Начин плаћања__________________________
Услови задржавања износа гаранције утврдиће се уговором.
У прилогу :
1. Попуњен образац понуде
2. Оверена фотокопија леценце надлежног министарства за послове туризма
Датум ____________2018. год.

МП

Потпис
овлашћеног лица

ПОНУДА
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ДВОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ У 2018. ГОДИНИ ЗА
УЧЕНИКЕ 5. 6. И 7. РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ХАЈДУЧИЦА
Подаци о понуђачу :
Назив
Место , поштански број
Адреса
Телефон
Одговорно лице
ПИБ:
Жиро рачун
Број лиценце и датум издавања
Подаци о искуству понуђача у ђачком и омладинском туризму
Навести податке за предходне три године

Калкулација рађена са бројем ученика најмање ________ , највише
___________
У цену су урачунати трошкови путовања, смештаја и исхране за ______
пратиоца
У цену је урачунат туристички водич ДА НЕ
ПРЕВОЗ
Аутобус , цена по ученику

ИСХРАНА
Укупно оброка

цена исхране по ученику

Објекти у којима ће ученици добити оброк / назив, место, адреса, телефон/
1____________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3____________________________________________________________________
СМЕШТАЈ УЧЕНИКА : број ноћења ____
Број кревета у соби

категорија собе

цена смештаја по ученика

Објекти у којима ће ученици бити смештени (назив, место и адреса), да ли је
категорисан, да ли је мотел , одмаралиште или нешто друго

На сваких ________ученика , школи припада по један гратис
Укупна цена по ученику:_________________
Начин плаћања____________________________________
Услови задржавања износа гаранције утврдиће се уговором.

Датум __________________

МП

Одговорно лице

