На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије
у основној школи („Сл. гланик РС“, бр.30/2019), Упутства 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 2019/2020 годинu, Комисија за
спровођење јавне набавке бр.1.2.2 – ђачке екскурзије у Основној школи „Јован
Јовановић Змај“ Хајдучица, сачинила је:
ПОЗИВ ЗА ФОРМИРАЊЕ ПОНУДЕ
ЗА РАЛИЗАЦИЈУ
1. ЈЕДНОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ од I до IV разреда
На основу ког понуђачи припремају своје понуде

Садржина позива за формирање понуде:
-

Позив (оглас) за прикупљање понуде;
упутство понуђачима како да сачине понуду;
садржај екскурзија
образац понуде;
изјaва о испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН за учешће у поступку
јавних набавки

Фебруар 2020. година

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у
основној школи („Сл. гланик РС“, бр.30/2019), 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 2019/2020 годину, као и на
основу Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/15 и
68/15):
ОШ «ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ»

26 370 Хајдучица, Валентова 3
www.jjzmaj-ha.edu.rs
објављује:

ПОЗИВ
За прикупљање понуда за реализацију једнодневне ђачке
екскурзије у 2020. години
Наручилац: ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица, Ин т ерн ет а др еса : www.jjzmajha.edu.rs, позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своје писане понуде под
условима из овог позива и конкурсне документације.
Врста наручиоца: ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица,
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.
Предмет јавне набавке: ј е д н о д н е в н а ђачка екскурзија у 2020. години.
Садржај је дат у конкурсној документацији.
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ износи 83.300,00 динара, односно са ПДВ
100.000,00 динара.
Накнада за целодневну бригу о деци износи 300,00 динара по ученику за један дан.
Понуда треба да гласи појединачно за:
1. ЈЕДНОДНЕВНУ ЕКСКУРЗИЈУ ЗА УЧЕНИКЕ од I до IV разреда ОШ „Јован
Јовановић Змај“ Хајдучица.
Путни правац : Хајдучица – Стари Лец - Зрењанин – Царска бара.
Садржај: Долазак у Зрењанин, позоришна представа у Зрењанину, ручак у Зрењанину,
Царска бара, вожња бродићем по резервату Стари Бегеј - Царска бара.
Трајање и планирани број ученика: један дан, 31 ученик и 2 наставника.
Време извођења екскурзије: почетак маја 2020. година.
Превоз: аутобус.
Други услови: У цену морају бити урачунати трошкови рализације свих садржаја
(ручак, трошкови агенције, трошкови пута, улазнице, боравишна такса, осигурање
ученика, целодневна брига о деци, 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 Конкурсну документацију на Порталу јавних
набавки или са сајта школе www.jjzmaj-ha.edu.rs.
Затворене понуде са назнаком „понуда за екскурзију не отварати“ заинересовани
понуђачи могу доставити на адресу ОШ „„Јован Јовановић Змај“ Хајдучица, 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 дана постављања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки и сајту школе. 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
Јавно отварање понуде ће бити 24.02.2020. године у 12.15 часова.
Одлука о додели уговора о реализацији екскурзије доноси директор на основу
извештаја о стручној оцени понуда Комисије . 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 не 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.
У Хајдучици
Број: 91/2020
Дана: 10.02.2020.години
Директор школе
__________________________
Мирослав Р. Маричић

Предмет: Упутство понуђачима како да сачине понуду
Молимо Вас да у складу са Позивом доставите Вашу понуду:
- за једнодневну екскурзију за ученике од првог до четвртог разреда,
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.

САДРЖАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЈЕДНОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ У 2020. ГОДИНИ
ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ
ЗМАЈ“ ХАЈДУЧИЦА

Трајање
1 дан
12 часова

Датум и време
поласка

Датум и време
повратка

Смештај /
ноћење
не

Прва
половина маја
2020. год.

Исхрана
Ручак

/

Путни правци у одласку : Хајдучица-Стари Лец-Зрењанин-Царска бара.
Путни правци у повратку: Зрењанин-Стари Лец-Хајдучица.
Садржаји :
Објекти и установе које се посећују и обилазе:
Долазак у Зрењанин, позоришна представа у Зрењанину, ручак у Зрењанини, Царска
бара, вожња бродићем по резервату Стари Бегеј.

Превоз :
Аутобус туристичке класе
Ученика: 31
Број пратилаца ( наставника 2)
Туристички водич НЕ ДА
Лекар НЕ ДА
Гратис _____

ПОНУДА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЈЕДНОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ У 2020. год. ЗА
УЧЕНИКЕ ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ 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 две године
-

Референц листа -потврда

Калкулација рађена са бројем ученика најмање ________, највише
___________
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 ____________2020. год.
МП
Потпис
овлашћеног лица

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ИЗ ЧЛАНА
75.ЗЈН

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/15
и 68/15), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник Понуђач, дајем следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач
из ______
Адреса:
, МБ:
,ПИБ: _
Овлашћено лице:
,Број рачуна:
Телефон/факс:
, Особа за контакт:
E-mail:
,испуњава обавезне услове утврђене
чланом 75. ЗЈН одређене конкурсном документацијом за јавну набавку бр
1.2.2/2020 - ЂАЧКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ и то:
Обавезни услови

1.Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2.Понуђач 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.Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
4. Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Место и датум

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Напомена:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, изјава мора бити
потписана и од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац изјаве
фотокопирати за сваког подизвођача.

,

