На основу члана Упутства за реализацију екскурзије и наставе у природи у
основној школи, бр. 610-00-790/2010-01 од 16.09.2010. године, („Сл. Гласник РСПросветни гласник“, бр. 7/2010) и Правилника о плану и програму образовања и
васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама („Сл.
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 14/2013), Комисија за спровођење ЈНМВ01/2018-2 (партија 2), именована од стране директора Школе са домом за ученике
оштећеног слуха и говора “11. мај” у Јагодини решењем бр. 01-235 од 16.03.2018.
године, сачинила је

УПУТСТВО ЗА ФОРМИРАЊЕ ПОНУДЕ
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ
ШКОЛСКА 2017/18. ГОДИНА
ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ III РАЗРЕДА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

на основу које понуђачи припремају своје понуде

Садржина Упутства за формирање понуде:

-

позив за достављање понуде;
упутство понуђачима како да сачине понуду;
образац понуде;
услове прописане законом којим се уређују јавне набавке које
понуђач мора да испуни;
подаци о понуђачу;
техничке карактеристике (спецификација) предмета јавне
набавке.
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На основу Правилника о програму за остваривање екскурзије у првом и другом
циклусу основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
7/2010), Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете
у стручним и уметничким школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 14/2013) и
Упутства за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи бр. 610-00790-2010-01 од 16.09.2010. године, Школа са домом за ученике оштећеног слуха и
говора „11. мај“ у Јагодини расписује
ОГЛАС
за прикупљање понуда за реализацију екскурзије
у школској 2017/18. години
III разред средње школе (четвородневна екскурзија)
Путни правац: Јагодина-гранични прелаз Прешево, Табановце-гранични прелаз
Евзони-Солун
Превоз: минибус
Планирани број учесника: 15 (10 ученика и 5 пратилаца)
Начин реализације: пун пансион у хотелу у Солуну са најмање три (3) звездице +
ручак последњег дана у Скопљу у хотелу са најмање три (3) звездице
Време реализације: од 21. априла до 24. априла 2018. године
Агенције могу преузети упутство за формирање понуде са портала Управе за
јавне набавке, са сајта школе www.11maj.edu.rs или непосредно у просторијама школе
радним даном од 8 до 14 часовна. Рок за преузимање Упутства је 5 дана од дана
објављивања огласа.
Понуда мора бити сачињена у потпуности према Упутству за формирање понуда.
Понуда са варјантама није допуштена. Рок за достављање понуде је 10 дана од дана
истека рока за преузимање упутства. Понуда се доставља у затвореној коверти са
назнаком „Понуда-не отварати“, лично или поштом на адресу: Школа са домом за
ученике оштећеног слуха и говора „11. мај“, Славке Ђурђевић 8, 35000 Јагодина.
Докази о испуњености услова достављају се уз понуду. Право учешћа имају
туристичке агенције које поседују одговарајућу лиценцу министарства надлежног за
послове туризма и испуњавају друге услове прописане законом којим се уређује
делатност туризма.
Отварање понуда ће бити јавно, последњег дана рока за достављање понуда у
14.15 сати у просторијама школе.
Одлуку о избору агенције школа ће донети најкасније у року од 5 дана од дана
истека рока за подношење понуда.
Додатне информације могу се добити на телефон: 035 8223204 или на e-mail
skolazagluve035@mts.rs.
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Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора
“11. мај”, Ул. Славке Ђурђевић 8 35000 Јагодина
Мат. број: 07127111
ПИБ: 100938950
Тел/факс: 035 8223204; 240166

Предмет: Упутство понуђачима како да сачине понуду
Молимо Вас да, у складу са конкурсном документацијом, дате Вашу
понуду за набавку услуга – четвородневна екскурзија за ученике III разреда
средње школе, а на основу одлуке о покретању поступка за ЈНМВ-01/2018-2 од
16.03.2018. године чије је спровођење предвиђено у 2018. години.
Елементи за сачињавање понуде:
Садржај понуде:
- у потпуности према Упутству за формирање понуде.
Уз понуду обавезно доставити:
- извод из регистра надлежног органа;
- потврде надлежног суда да 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 привреде (не може бити старије од два месеца пре
отварања понуда);
- потврду надлежног органа којим се доказује да није изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања
позива за подношење понуда (не може бити старије од два месеца пре
отварања понуда);
- потврду надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине (не може бити старије од два месеца пре
отварања понуда).
Обавезни прилози: понуђач је дужан да приложи доказе о поседовању
важеће, прописане лиценце (А категорије) министарства надлежног за послове
туризма, као и доказ да је чланица YUTA (овај услов није обухваћен изјавом на
страни 5).
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана
настанка промене у било којем од података наведене документације о тој промени
писмено обавести наручиоца и да је документује на прописан начин.
Заинтересовани понуђачи треба да сачине понуду на обрасцима из
Упутства, са прецизно унетим траженим елементима, читко исписаним, као и
да свака страна конкурсне документације буде оверена потписом и печатом
понуђача.
Понуде доставити у затвореној коверти са назнаком „Понуда-не отварати“,
а на полеђини адреса, телефон и назив понуђача.
Понуде доставити лично или поштом на адресу:
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Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11. мај“,
Славке Ђурђевић 8, 35000 Јагодина
Рок за достављање понудаје 10.04.2018. године у 14.00 сати.
Јавно отварање понуде извршиће се 10.04.2018. године у 14.30 сати у
просторијама школе.
Понуда мора бити исправна, одговарајућа и прихватљива.
Цене треба да буду изражене у динарима, без ПДВ-а и да буду фиксне, тј.
не могу се мењати у току уговора.
Понуђачи су обавезни да на захтев наручиоца, у току разматрања понуда,
пруже додатна објашњења.
Неблаговремене понуде неће се разматрати и неотворене ће се вратити
понуђачу. Неисправне понуде неће се даље разматрати.
Представник понуђача који ће присуствовати јавном отварању мора да
приложи оверено овлашћење о заступању понуђача.
Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности донеће се
применом следећих критеријума:
-

најнижа понуђена цена ................................50 бодова
број гратиса за ученике ...............................20 бодова максимално
број гратиса за наставнике .........................20 бодова максимално
услови плаћања ............................................10 бодова максимално

Наручилац ће одлуку о избору најповољнијег понуђача донети у року
од пет дана од дана истека рока за достављање понуда, обавештење о избору
понуђача ће доставити свим понуђачима одмах по доношењу одлуке о избору
најповољнијег понуђача, а уговор о јавној набавци мале вредности ће
закључити са изабраним понуђачем у року од три дана од истека рока за
подношење захтева за заштиту права.
Наручилац ће са изабраним понуђачем закључити уговор о набавци услуга
који има битне елементе садржане у условима из Упутства за формирање понуде и
у изабраној најповољнијој понуди. Уговор ће имати стандардне одредбе из ЗОО и
специфичне одредбе засноване на предметном поступку јавне набавке и условима
из понуде најповољнијег понуђача. Имајући у виду да нису познати битни
елементи (цена, услови плаћања и др.), уз ову конкурсну документацију се не
доставља модел уговора.
У Јагодини,
19.03.2018. године

Директор школе
________________________
Драгана Ковачевић
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У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник
РС» број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и условима утврђеним конкурсном
документацијом за реализацију ЈНМВ-01/2018-2 (партија 2) од 16.03.2018. године,
даје се

И З Ј А В А ПОНУЂАЧА
о испуњености обавезних услова по чл. 75. Закона о јавним набавкама,
поштовању законских прописа дефинисаних конкурсном документацијом

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено
лице испред понуђача _________________________ из _____________
Ул._________________________ бр.____ , изјављујем:


да понуђач, испуњава све
документацијом,

обавезне услове

утврђене конкурсном



да ће понуђач у случају да се понуда истог оцени као прихватљива, уколико
то наручилац у писменој форми захтева најкасније у року од 5 (пет) дана
од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену
копију доказа о испуњености свих или само појединих - тражених
обавезних услова у свему према Упутству за доказивање испуњености
услова.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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Конкурс за _______________________
________________________________________________________________________

Документа која су приложена у понуди у потпуности одговарају оригиналима.
Датум:

Потпис
Печат предузећа
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА И
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
ОДГОВОРНА ОСОБА
(ПОТПИСНИК УГОВОРА)
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЖИРО РАЧУН ПРЕДУЗЕЋА
МАТИЧНИ БРОЈ ПРЕДУЗЕЋА
ПИБ

Датум:

Потпис
Печат предузећа
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Садржај четвородневне екскурзије за ученике III разреда средње школе:
Релација: ЈАГОДИНА – ПРЕШЕВО, ТАБАНОВЦЕ – ЕВЗОНИ - СОЛУН
У повратку: СОЛУН – ЕВЗОНИ – СКОПЉЕ – ПРЕШЕВО,
ТАБАНОВЦЕ - ЈАГОДИНА
Трајање: четвородневна ( пун пансион + ручак у повратку)
Планирани број учесника: 15 (10 ученика и 5 пратилаца)
Начин реализације: пун пансион за 15 учесника
Датум и време поласка: 21. април 2018. године у 8.00 сати
(наручилац задржава право промене термина извођења екскурзије)
Датум и време повратка: 24. априч 2018. године у 20.00 сати
(наручилац задржава право промене термина извођења екскурзије)
Превоз: минибус: клима, видео, ТВ
Садржај: први дан - полазак минибусом из Јагодине у 6.00 сати. Путује се
преко граничног прелаза Прешево/Табавановце и граничног прелаза Евзони до
Солуна, са успутним паузама за одмор и освежење. Долазак у Солун у
поподневним сатима, панорамско разгледање солуна, смештај у хотел, вечера,
ноћење.
Други дан: Доручак, у преподневним сатима обилазак Зејтинлика и
Археолошког музеја, ручак, у поподневним сатима обилазак града, Аристотелов
трг, повратак у хотел, вечера, ноћење.
Трећи дан: Доручак, у преподневним сатима обилазак цркве Св. Димитрија
са катакомбама и цркве Св. Софије, повратак у хотел, ручак, вечера, ноћење
Четврти дан: Доручак, повратак преко Мкедоније, ручак у Скопљу и
обилазак старог града, наставак путовања до Јагодине, са успутним паузама за
одмор и освежење. Повратак до 20.00 часова.
Остали услови: У цену морају бити урачунати трошкови свих садржаја
(улазнице за музеје, цркве и сл.)
Смештај ученика у објектима са најмање три (3) звездице.
Понуда мора да садржи појединачну цену по ученику.
Аранжман не садржи: трошкове дневница за наставнике
Услуге лекара пратиоца: ДА
Услуге туристичког водича: ДА
Осигурање ученика: ДА
Цена аранжмана по учеснику:
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Цена аранжмана по учеснику (без ПДВ-а)
БРОЈ ГРАТИСА ЗА УЧЕНИКЕ
БРОЈ ГРАТИСА ЗА ПРАТИОЦЕ
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
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