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КОВИН

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
СА УПУТСТВОМ ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
ПРАВОМ УЧЕШЋА И ДОКАЗИВАЊЕМ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 27/2019
ПО ПАРТИЈАМА
ЗА УСЛУГУ ОРГАНИЗОВАЊА И ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА
од I до VIII разреда у школској 2019/2020 год.

октобар 2019 година
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На основу члана 39. и 6., ст. 1., т. 1., Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“
бр.124/2012, 14/2015, 68/2015) у даљем тексту: Закон, члана 6. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова (''Сл.гласник РС'' бр.29/2013, 86/2015), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке бр.1071/2 од 23.09.2019.године и Решења о образовању комисије за јавну
набавку бр.1071/3., од 24.09.2019.год. достављамо Вам:
1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1.1 .ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац је ОШ '' Ђура Јакшић'', ул. ЈНА бр. 34, 26220 Ковин ;
е-mail: oskovin@gmail.com ( у даљем тексту: Наручилац).
ВРСТА НАРУЧИОЦА: просвета.
1.2. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка број 27/2019 спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности, по
партијама, а ради закључења уговора о јавној набавци.
1.3. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Услуга извођења екскурзије за ученике од I., до VIII. разреда за школску 2019/2020.годину,
ознака из Општег речника јавних набавки - 63516000 – услуге организације путовања.
1. 4.ПАРТИЈЕ
Јавна набавка је обликована у више посебних истоврсних целина (партија) и то:
Партија 1. –екскурзија ученика I разреда
Партија 2. –екскурзија ученика II разреда
Партија 3. –екскурзија ученика III
Партија 4. –екскурзија ученика IV разреда
Партија 5. –екскурзија ученика V разреда
Партија 6. –екскурзија ученика VI разреда
Партија 7. –екскурзија ученика VII разреда
Партија 8. –екскурзија ученика VIII разреда
1. 5. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНА И ОПИС
УСЛУГА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА
ПАРТИЈА 1: Екскурзија ученика I разреда
Трајање: 1 дан
Путни правци: Ковин – Црепаја - Панчево – Ковин
Садржаји: Црепаја- црква ''Велика Госпојина'', Спортско–рекреативни центар ''Сто топола''
- мини ЗОО врт, ергела коња, игралиште. Панчево- шетња поред Тамиша, изложба
локомотива на отвореном, Народни музеј.
Програм: Полазак аутобуса са паркинга испред школе у преподневним часовима. Путовање
преко Панчева до Црепаје, са успутним паузама ради одмора ученика. Посета цркви ''Велика
Госпојина''. Наставак путовања до Спортско–рекреативног центра ''Сто топола'' са успутним
паузама ради одмора ученика. Долазак у Спортско рекреативни центар и обилазак мини ЗОО
врта, ергеле коња, јахање, вожња фијакером, слободно време за игралиште. Ручак. Након
ручка наставак пута према Панчеву, шетња поред реке Тамиш, разгледање изложбе
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локомотива на отвореном, посета Народног музеја. Повратак у Ковин-паркинг испред школе
у ранијим поподневним сатима.
Исхрана: 1 оброк-ручак (супа, шницла, помфрит, салата, колач) у ресторану у оквиру
Спортско–рекреативни центар ''Сто топола'' у Црепаји
Смештај: НЕ
Број ученика: мин. 60% -27 ученика, маx. 100% - 46 ученика
Туристички водич: ДА
Лекар: НЕ
ПАРТИЈА 2: екскурзија ученика II разреда
Трајање: 1 дан
Путни правци: Ковин - Београд - Авала –Ковин
Садржаји: Београд- Храм Светог Саве, Калемегдан -ЗОО врт, вожња возићем, АвалаАвалски торањ, споменик Незнаном јунаку.
Програм: Полазак аутобуса са паркинга испред школе у преподневним часовима. Путовање
преко Панчева до Београда, са успутним паузама ради одмора ученика. По доласку у Београд
обилазак храма Светог Саве на Врачару, шетња и разгледање. Одлазак до Калемегдана,
обилазак Калемегданске тврђаве туристичким возићем, обилазак ЗОО врта. Наставак пута
према Авали, са успутним паузама ради одмора ученика. Разгледање Авалског торња. Ручак.
Након ручка шетња до споменика Незнаном јунаку, слободно време за шетњу. Повратк у
Ковин-паркинг испред школе у ранијим вечерњим сатима.
Исхрана током пута: 1 оброк-ручак (супа, шницла, помфрит, салата, колач) у ресторану
''Чарпићев брест'', на Авали.
Смештај: НЕ
Број ученика: 60% -28 ученика, маx. 100% - 47 ученика
Туристички водич: ДА
Лекар: НЕ
ПАРТИЈА 3: екскурзија ученика III разреда
Трајање: 1 дан
Путни правци: Ковин – Фрушка Гора, Сремски Карловци - Петроварадин- Нови СадКовин.
Садржаји: Фрушка гора - манастир Крушедол, Сремски Карловци – ужи центр града, чесма
''четири лава'', Патријаршијски двор, Гимназија, Саборна црква Светог Николе, Нови Сад –
ужи центр града, Природњачки музеј, Петроварадин – Петроварадинска тврђава.
Програм: Полазак аутобуса са паркинга испред школе у преподневним часовима. Путовање
до Фрушке Горе, са успутним паузама ради одмора ученика. Посета задужбине деспота Ђурђа
Бранковића манастир Крушедол. Одлазак у Сремске Карловце, са успутним паузама ради
одмора ученика и обилазак ужег центра града, чесма ''четири лава'', Патријаршијски двор,
Гимназија, Саборна црква Светог Николе. Одлазак у Нови Сад, упознавање са
знаменитостима града, слободно време за шетњу ужим центром града. Ручак. Након ручка
посета Природњачког музеја и одлазак на Петроварадинску тврђаву, шетња и разгледање
тврђаве. Повратак у Ковин – паркинг испред школе у каснијим вечерњим сатима.
Исхрана током пута: 1 оброк-ручак (супа, шницла, помфрит, салата, колач), у ресторану
''Војводина'' у Новом Саду.
Смештај: НЕ
Број ученика: мин. 60% -30 ученика, маx. 100% - 50 ученика
Туристички водич: ДА
Лекар: НЕ
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ПАРТИЈА 4:
Трајање: 1 дан
Путни правци: Ковин – Топлола – Опленац – Орашац- Буковичка Бања – Ковин
Садржаји: Топола – Карађорђев Конак. Опленац – црква Св. Ђорђа, кућа краља Петра I
Карађорђевића, Виноградарева кућа, легат Николе Граовца, задужбина Краља Петра,
Аранђеловац- пећина Рисовача. Буковичка Бања- бањски парк, Орашац – Марићевића јаруга,
црква и Спомен музеј I српског устанка.
Програм: Полазак аутобуса са паркинга испред школе у преподневним часовима. Путовање
до Тополе са успутним паузама ради одмора ученика. По доласку у Тополу обилазак
Карађорђевог Конака и цркве Св. Ђорђа, задужбине породице Карађорђевић, лагана шетња
до Опленца, обилазак спомен комплекса династије Карађорђевић, маузолеја са гробницом
династије, куће краља Петра I Карађорђевића, легата Николе Граовца (Виноградарева кућа).
Одлазак у Аранђеловац, са успутним паузама ради одмора ученика. Посета пећини Рисовача.
Ручак. Након ручка одлазак у Буковичку бању, слободно време за шетњу бањским парком.
Одлазак у Орашац, обилазак Марићевиће јаруге, спомен школе, цркве и Спомен музеја
I српског устанка. Повратак у Ковин – паркинг испред школе у каснијим вечерњим сатима
Исхрана током пута: 1 оброк-ручак (супа, шницла, помфрит, салата, колач) у ресторану
''Рујна Зора'' у Аранђеловцу.
Смештај: НЕ
Број ученика: мин. 60% -27 ученика, маx. 100% - 45 ученика
Туристички водич: ДА
Лекар: НЕ
ПАРТИЈА 5: екскурзија ученика V разреда
Трајање: 1 дан
Путни правци: Ковин – Ковачица - Идвор -Зрењанин- Српска Црња - Ковин,
Садржаји: Ковачица – Галерија наивне уметности ''Бабка'', Идвор - музеј и родна кућа
Михајла Пупина, Царска Бара - природни резерват, Зрењанин –ужи центра града, Градска
кућа и Завичајни музеј. Српска Црња – родна кућа Ђуре Јакшића, градска црква и библиотека.
Програм: Полазак аутобуса са паркинга испред школе у преподневним часовима. Путовање
до Ковачице са успутним паузама ради одмора ученика и посета галерије наивне уметности
''Бабка''. Одлазак у Идвор и посета родне куће Михајла Пупина. Наставак путовања до Царске
баре, са успутним паузама ради одмора ученика. Обилазак природног резервата,
туристичким бродићем. Одлазак у Зрењанин. Ручак. Након ручка обилазак ужег центра
града, Градске
куће и Народног музеја. Слободно време за шетњу ужим центром града. Наставак пута према
Српској Црњи и посета родне куће Ђуре Јакшића, градске цркве и библиотеке.Повратак у
Ковин – паркинг испред школе у каснијим поподневним часовима.
Исхрана током пута: 1 оброк-ручак (супа, шницла, помфрит, салата, колач), у ресторану
''Трофеј'' у Стајићеву.
Смештај: НЕ
Број ученика: мин. 60% -32 ученика, маx. 100% - 53 ученика
Туристички водич: ДА
Лекар: НЕ
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ПАРТИЈА 6: екскурзија ученика VI разреда:
Трајање: 2 дана
Путни правци: Ковин Текериш-Троноша -Тршић –Бања Ковиљача-Ваљево- БранковинаКовин,
Садржаји:
1 дан:Текериш - спомен комплекс Церске битке, Тршић – спомен комплекс куће Вука
Караџића, Црква брвнара, летња позорница.Троноша - манастир Троноша, Бања Ковиљачабањски парк, Ваљево –смештај у хотелу, вечера, дискотека, преноћиште.
2 дан: Доручак, Ваљево - ужи центр града, шетња старом градском улицом Тешњар.
Бранковина - разгледање споменичког комлекса, гроба песникиње Десанке Максимовић,
спомен школе, вајата породице Ненадовић и цркве Св. Архангела.
Програм:
1 дан: Полазак аутобуса са паркинга испред школе у преподневним часовима Путовање до
Текериша са успутним паузама ради одмора ученика и обилазак спомен комплекса Церске
битке. Наставак путовања и долазак у Тршић, обилазак спомен комплекса куће Вука
Караџића, Цркве брвнаре, летње позорнице на којој се одржава Вуков сабор, слободно време
за шетњу и разгледање. Одлазак у Троношу и посета манастиру Троноша. Наставак пута до
бање Ковиљаче, са успутним паузама ради одмора ученика. Слободно време за шетњу
бањским парком. У вечерњим сатима долазак у Ваљево. Смештај у хотелу , вечера, дискотека,
ноћење.
2 дан: Доручак, напуштање соба, обилазак центра града и разгледање споменика Војводе
Живојина Мишића и Проте Матеје Ненадовића, шетња старом градском улицом Тешњар.
Повратак у хотел. Ручак. Након ручка наставак путовања према Бранковини, обилазак
споменичког комлекса Церске битке, гроб песникиње Десанке Максимовић, њене спомен
школе, вајата породице Ненадовић и црква Св. Архангела. Слободно време за шетњу и
разгледање. Повратак у Ковин – паркинг испред школе у каснијим вечерњим сатима.
Исхрана током пута: 3 оброка-доручак, ручак, вечера, класичан доручак,(класичан доручак)
ручак (супа, шницла, прилог, салата, колач), вечера (пљескавица, помфрит, салата), у хотелу
''Нарцис'', у Ваљеву.
Смештај: ДА - двокреветне/трокреветне собе, категорија собе А /Б, 1 ноћењe у
хотелу''Нарцис'', у Ваљеву
Број ученика: мин. 60% -38 ученика, маx. 100% - 63 ученика
Туристички водич: ДА
Лекар: ДА
ПАРТИЈА 7: екскурзија ученика VII разреда
Трајање: 2 дана
Путни правци Ковин – Деспотовац- Ћуприја- Ниш – Нишка Бања – Чегар - Ковин
Садржаји:
1 дан: Деспотовац - манастир Манасија. Ресавска пећина, Ћуприја -манастир Раваница. Ниш
– Нишка тврђава, стари део града и трговински центар, смештај у хотелу, дискотека, вечера,
преноћиште.
2 дан: доручак, Чегар – спомен комплекс, Ниш- Градски музеј, Ћеле Кула, Нишка Бања –
бањски парк, ручак.
Програм:
1 дан: Полазак аутобуса са паркинга испред школе у преподневним часовима. Путовање до
Деспотовца са успутним паузама ради одмора ученика. Посета - манастира Манасијазадужбине деспота Стефана Лазаревића. Обилазак Ресавске пећине. Наставак путовања до
места Сење и посета задужбине Кнеза Лазара -манастир Раваница. Наставак путовања до
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Ниша, са успутним паузама ради одмора ученика. Долазак у Ниш, обилазак Нишке тврђаве
туристичким возићем, шетња старим делом града и трговинским центром, смештај у хотелу,
дискотека, вечера, преноћиште.
2 дан: Доручак, напуштање соба, одлазак на брдо Чегар, обилазак излетишта и спомен
комплекса, ''Чегар'', посета Градског музеја, обилазак Ћеле куле. Повратак у хотел. Ручак.
Наставак путовања до Нишке бање. Слободно време за разгледање и шетњу бањским парком.
Повратак у Ковин – паркинг испред школе у каснијим поподневним сатима.
Исхрана током пута: 3 оброка-доручак, ручак, вечера, класичан доручак,(класичан доручак)
ручак (супа, шницла, прилог, салата, колач), вечера (пљескавица, помфрит, салата) у хотелу
''Видиковац'' у Нишу
Смештај: ДА- двокреветне/трокреветне собе, категорија собе А /Б, 1 ноћење,у хотелу
''Видиковац'' у Нишу
Број ученика: мин. 60% -27 ученика, маx. 100% - 46 ученика
Туристички водич: ДА
Лекар: ДА
ПАРТИЈА 8: екскурзија ученика VIII разреда:
Трајање: 2 дана
Путни правци: Ковин, Крагујевац, Сирогојно, Златибор, Мокра гора, Мећавник, Ковин
Садржаји:
1 дан: Крагујевац-акваријум на ПМФ-у, спомен парк Крагујевачки октобар. Сирогојно- музеј
''Старо село'', Златибор- смештај у хотелу, вечера, дискотека, преноћиште.
2 дан:доручак, Мокра гора-вожња шарганском осмицом, ручак, Мећавник- обилазак
Дрвенграда
Програм:
1 дан: Полазак аутобуса са паркинга испред школе у преподневним часовима Путовање до
Крагујевца са успутним паузама ради одмора ученика, обилазак акваријума ПМФ и спомен
парка Крагујевачки октобар. Наставак путовања до Сирогојна, са успутним паузама ради
одмора ученика. Обилазак музеја под отвореним небом ''Старо село''. Наставак пута до
Златибора, смештај у хотелу, вечера, дискотека, ноћење.
2 дан:Доручак, напуштање соба. Одлазак на Мокру гору, вожња возићем ''Ћира'', Шарганском
осмицом. Ручак. Након ручка одлазак на Мећавник обилазак Дрвенграда. Повратак у Ковин –
паркинг испред школе у каснијим поподневним сатима.
Исхрана током пута: 3 оброка-1 дан- вечера, (пљескавица, помфрит, салата) у хотелу ''Браћа
Секулић'' на Златибору, 2 дан - доручак- (класичан доручак), у хотелу ''Браћа Секулић'' на
Златибору, ручак (супа, шницла, прилог, салата, колач) у ресторану ''Шарганска осмица'' на
Мокрој гори
Смештај: ДА- двокреветне/трокреветне собе, категорија собе А /Б, 1 ноћење у хотелу ''Браћа
Секулић''на Златибору.
Број ученика: мин. 60% -34 ученика, маx. 100% - 57 ученика
Туристички водич: ДА
Лекар: ДА
ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:
Време извођења екскурзија: За Партије 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 крај маја, почетак јуна месеца
2020.год. За Партију 8 мај 2020.год.
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Планирани број ученика: Партија 1 – 40 ученика (2 одељења)
Партија 2 – 45 ученика (2 одељења)
Партија 3 – 45 ученика (3 одељења)
Партија 4 – 40 ученика (2 одељења)
Партија 5 - 50 ученика (2 одељења)
Партија 6 – 50 ученика (3 одељења)
Партија 7 – 35 ученика (2 одељења)
Партија 8 – 45 ученика (3 одељења)
Број гратиса: мимимум 1 на 10 плативих ученика
Број пратилаца: За 1, 2, 4, 5 и 7 разред 3
За 3, 6 и 8 разред 4

1.6. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРИПРЕМАЊЕ
ПОНУДА.
Заинтересовани Понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне документације
на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и Интернет страници Наручиоца
www.os-djurajaksic.edu.rs, или непосредно у просторијама ОШ ''Ђура Јакшић'',
ул. ЈНА бр. 34., Ковин, у канцеларији секретара школе, у времену од 10,00 до 13,00
часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда.
Понуде се припремају и подносе у складу са Позивом за подношење понуда и конкурсном
документацијом објављеним на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и интернет
страници Наручиоца www.os-djurajakic.edu.rs. Конкурсна документација у поглављима
2., 3. и 4, садржи упутство Понуђачима како да сачине понуду и Упутство за доказивање
испуњености обавезних услова за учешће у поступку.
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од ОШ ''Ђура Јакшић'' додатне
информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније
3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда.
Особа за контакт је: секретaр Школе Емилија Дракулић, телефон 013/741-081
1.7. ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 27/2019 са назнаком (НЕ ОТВАРАТИ).
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт
особу. Понуде се достављају путем поште или се доносе лично сваког радног дана од 10,00
до 14,00 сати на адресу Наручиоца: ОШ ''Ђура Јакшић'', ул. ЈНА, бр. 34., 26220 Ковин.
Рок за достављање понуда је до 14.10.2019. године до 14,00 часова.
Понуде које стигну после наведеног рока и сата сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде се неће 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 обрасци 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.
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1.8. МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА
Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда и то
дана 14.10.2019.године у 17,30 часова у просторијама Наручиоца: ОШ ''Ђура Јакшић'',
ул. ЈНА, бр. 34., Ковин, уз присуство овлашћених представника Понуђача.
Представници Понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну
набавку Наручиоца доставе пуномоћја за присуствовање отварању понуда. Пуномоћје се
доставља у писаној форми и мора бити заведено код Понуђача, оверено печатом и потписано
од стране овлашћеног лица Понуђача.
1.9. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.
Плаћање ће се извршити у 9 рата и то:
- 8 рата почев од месеца у којем је закључен уговор, на основу авансних рачуна, у року
од 3 дана од дана пријема рачуна од стране Понуђача.
- 1 рата након реализације екскурзије, на основу фактуре, у року од 45 дана од дана
реализације екскурзије и испостављања фактуре од стране Понуђача.
Износ месечне рате на основу авансних рачуна зависи од броја ученика који се изјаснио за
екскурзију и од прилива средстава, односно месечних уплата од стране родитеља
Износ рате на основу испостављене фактуре је коначни обрачун извршене услуге и
представља разлику између укупних авансних уплата и коначног обрачуна
За све разреде за које се изводи екскурзија уплата последње рате је до 15. јуна 2020. год.
Понуда Понуђача који у понуди наведе другачије услове плаћања биће одбијена
као неприхватљива.
1.10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА.
Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да у тренутку закључења уговора достави
Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла:
-Бланко сопстену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница, потписану и
оверену печатом изабраног понуђача,
- Менично писмо-овлашћење да се меница у износу од 50% од укупно уговорене вредности,
без ПДВ-а. без сагласности изабраног понуђача, може поднети на наплату у случају да
изабрани Понуђач не реализује уговорену обавезу;
- копију картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке на којој се јасно виде
депоновани потпис и печат фирме изабраног Понуђача, оверена оригиналним печатом банке
са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда);
- Захтев за регистрацију меница-оверен код банке, код које је изабрани Понуђач регистровао
меницу.
Менично овлашћење – писмо, сам попуњава Понуђач.
Потпис, печат и број текућег рачуна на картону депонованих потписа, меници и меничном
овлашћењу и захтеву за регистрацију меница мора бити истоветан. Рок важења менице мора
бити дужи 30 (тридесет) дана од рока коначног извршења обавеза. У случају промене лица
овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази. Ако се за време трајања
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро
извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро
извршење посла у случају да Понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и
на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне
услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање
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спорова. По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев
Понуђача.
Наручилац ће уновчити меницу у случају да изабрани не буде извршавао своје уговорне
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
1.11. ВАЛУТА И ЦЕНА
Цена мора бити изражена у динарима појединачно по ученику.
У цену морају да буду урачунати сви трошкови организације путовања: услуга превоза,
ручак, осигурање ученика, услуга туристичког водича, лекара пратиоца, улазнице за све
објекте који се посећују, организација и реализација путовања. Цену је потребно изразити
нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају
несагласности.
Цена мора бити ФИКСНА, исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим
да ће се за оцену понуде узимати у обзир укупна понуђена цена са ПДВ-ом (укупно плативи
износ понуђачу). Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити
у складу са чланом 92. Закона. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине,
понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
Према члану 35. Закона о ПДВ-у (''Сл.гласник РС'' бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005,
61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014, 5/2015
- усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин.
изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн.. и 30/2018): „Туристичка агенција за туристичке
услуге и става 1. овог члана не може да исказује ПДВ у рачунимa или другим документима и
нема право на одбитак претходног пореза на основу претходних туристичких услуга које су
јој исказане у рачуну, члан 64. Закона о јавним набавкама предвиђа да се вредност јавне
набавке исказује у динарима, без пореза на додату вредност, али и да процењена вредност
јавне набавке обухвата укупни плативи износ понуђачу, док члан 66. истог Закона предвиђа
да се у процењену вредност јавне набавке услуга упрачунавају и сви трошкови везано за
улугу). С обзиром на напред изнето школа је у складу са Законом о јавним набавкама дужна
да у конкурсној документацији тражи од агенције да наведе и цену са и без ПДВ-а иако је то у
супротности са чланом 35. Закона о ПДВ-у.
1.12. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не може бити краћи 30 дана од дана јавног отварања понуда.
У случају да Понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
1.13. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА
Критеријум за оцењивање понуда је ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА. Понуде ће
се оцењивати применом елемената критеријума: понуђена цена, број гратиса, референтна
листа.
Укупна оцена понуде се добија збиром пондера по превиђеним елементима критеријумима,
а затим се врши рангирање понуда. Максималан износ пондера је 100.
Када у понуди нису дати сви елементи или је назначено ''по договору'' таква се понуда неће
бодовати и Наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву у сладу са чланом 106.
став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама
Елементи критеријума и пондери за избор економски најповољније понуде су:
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1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА (ПЦ)
Максималан износ овог критеријума износи 60 пондера
Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максималан број пондера....... 60.
Број пондера за понуђену цену осталих понуда израчунава се према формули:
најнижа понуђена цена (НЦ) подељено са ценом понуде (ЦП) x 60.
НЦ (најнижа понуђена цена)
Ц = ----------------------------------------------ЦП. (Цена из понуде која се бодује)

x 60

2. БРОЈ ГРАТИСА (БГ)
Максималан износ овог критеријума износи 30 пондера.
Понуда са понуђеним највећим бројем гратиса добија максималан број пондера..... 30
Број пондера за гратисе осталих понуђача рачуна се на следећи начин:
1. Један гратис на 10 плативих ученика- 30 пондера
2. Један гратис на 15 плативих ученика- 20 пондера
3. Један гратис на 20 плативих ученика- 10 пондера
3. РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА (РЛ)
Максималан износ овог критеријума износи 10 пондера.
Број пондера за број остварених уговора о реализацији екскурзија и наставе у природи са
основним и средњим школама и предшколским установама у последње три године до дана
подношења понуде рачуна се на следећи начин:
1.
2.
3.
4.
5.

од 1 – 15 уговора ................................. 2 пондера,
од 16 - 30 уговора ............................... 4 пондера,
од 31 – 45 уговора ............................... 6 пондера,
од 46 – 60 уговора ............................... 8 пондера,
преко 60 уговора .................................. 10 пондера.

1.14. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцењивање понуда је ЕКОНОМСКИ НАПОВОЉНИЈА ПОНУДА
Наручилац ће доделити уговор понуђачу чију понуду утврди као економски најповољнију.
1.15. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Оквирни рок у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора је до 10 (десет) дана од
дана отварања понуда.
Ако Понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим Понуђачем.
Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија дужан је да, по позиву Наручиоца у року
од 5 (пет) дана од пријема позива достави оригинал или оверене копије доказа.
Уколико Понуђач тада не достави оригинал или оверену копију Наручилац ће његову понуду
одбити као неисправну.
По пријему одлуке о избору најповољније понуде, изабрани Понуђач ће бити позван да
закључи уговор, у року од највише 10 (десет) дана од тренутка када се стекну законски
услови.
Изабрани Понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, достави Наручиоцу у року од
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5 (пет) дана од дана када га је Наручилац позвао да закључе уговор. Уколико изабрани
Понуђач не достави уговор, потписан и оверен, у наведеном року, Наручилац може
закључити уговор са првим следећим најповољнијим Понуђачем.
1.16. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за
доделу уговора предвиђени Законом о јавним набавкама.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који
се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети
поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном
набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест
месеци.
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'
1.17. ОСОБА ЗА КОНТАКТ
Емилија Дракулић, дипломирани правник-секретар школе.
Тел/факс:013/741-081
e-mail: osdjaksicsekretar@gmail.com

Комисија
за јавне набавке
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