РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОШ“Доситеј Обрадовић“
Дел. бр.757
Датум: 25.10.2019.године
КРУШЕВАЦ
Предмет: Измене конкурсне документације бр.1 за јавну набавку услуге извођења екскурзије
ученика од 1. до 8. разреда и наставе у природи ученика 2. и 4. разреда за школску 2019/2020. годину,
ПО ПАРТИЈАМА – партија 9 и партија 10
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012,
14/2015 и 68/2015) обавештавамо Вас да је у поступку јавне набавке услуга , бр 2У/2019 извођења
екскурзије ученика од 1. до 8. разреда и наставе у природи ученика 2. и 4. разреда за школску
2019/2020.годину, по партијама, ПАРТИЈА 9 и ПАРТИЈА 10
дошло до измена конкурсне
документације због техничке грешке и то:
1. На страни 61. Конкурсне документације, Образац 10-9 - Модел уговора за партију 9, на члан 1.
став 1.мења се и гласи:
'' Уговорне стране сагласно утврђују да је предмет овог уговора организовање седмодневне наставе у
природи у Ивањици или Соко Бањи или Сребрном језеру , вожња на релацији Крушевац-Ивањица или
Соко Бања или Сребрно језеро , за ученике 2 разреда, (у даљем тексту: услуга), у свему у складу са
усвојеном понудом Добављача бр. _______ од _________ 2019. годинe, (у даљем тексту: понуда).''
2. На страни 64. Конкурсне документације, Образац 10-10 - Модел уговора за партију 10, члан 1. став
1.мења се и гласи:
''Уговорне стране сагласно утврђују да је предмет овог уговора организовање седмодневне наставе у
природи у Ивањици или на Златибору или на Сребрном језеру или на Копаонику , вожња на релацији
Крушевац-Ивањица или Златибор или Сребрно језеро или Копаоник , за ученике 4 разреда, (у даљем
тексту: услуга), у свему у складу са усвојеном понудом Добављача бр. _______ од _________ 2019.
годинe, (у даљем тексту: понуда).''
3. На страни 65. Конкурсне документације, Образац 10-10 - Модел уговора за партију 10, члану 3. мења
се и гласи:
''Добављач се обавезује да:
- да достави Програм путовања, у складу са Понудом, и Опште услове путовања,
-да организује пружање услуге у свему у складу са Понудом, Програмом путовања и Општим условима
путовања,
- да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потребан за пружање услуге,
- да обезбеди пратиоца током путовања,
-да обезбеди лекарску негу за све време трајања аранжмана,
-да обезбеди рекреатора,
-да обезбеди смештај у објекту у Ивањици или на Златибору или Сребрном језеру или Копаонику, у
вишекреветним собама без кревета на спрат, са сопственим купатилом, прилагођеном деци
основношколског узраста, са игралиштем, учионицом за наставне активности, дискотеком и
простором за вечерњу анимацију и рестораном у оквиру објекта, на бази 6 пуних пансиона са ужином,
-да закључи Полису осигурања од од последица несрећног случаја за ученике и наставнике, и исту
достави Наручиоцу пре отпочињања путовања,
- да организује превоз у аутобусима високе туристичке класе у свему према Закону о безбедности
саобраћаја и и Правилнику о начину обављања организованог превоза деце,

- да се стара о правима и интересима путника сагласно Закону о туризму, добрим обичајима и
узансама у области туризма,
-да наручиоцу, за сваког пријављеног ученика, достави потребан број трослојних налога за уплату,
- да наручиоцу, за сваког пријављеног ученика, достави потребан број образаца-здравставених листова,
-да плати износ провизије преноса новчаних средстава са рачуна школе на свој рачун.''
4. На страни 77. Конкурсне документације- Образац бр. 11-10 -Техничка спецификација –ПАРТИЈА
10 – мења се и гласи:
'' Настава у природи ученика за ученике 4. разреда
(7 дана - 6 пуних пансиона+ужина) Ивањици или на Златибору или Сребрном Језеру или
Копаонику
Програм: Полазак испред школе. Вожња на релацији Крушевац - Ивањица или Златибор или
Сребрно Језеру или Копаонику
. Смештај ученика. Боравак у трајању од 7 дана на бази 6 пуних пансиона и ужином, уз остваривање
планираних васпитно-образовних и рекреативних садржаја. Исхрана почиње првог дана са ужином, а
седмог дана се завршава са ручком.
Укупан број ученика 4. разреда: 112
Број ученика који ће путовати биће познат након добијања писмених сагласности родитеља. Настава у
природи ће се реализовати за најмање 45 ученика.
Гратиси за ученике (заокружити):
а) 1 на 15 плативих ученика, б) 1 на 20 плативих ученика, в) без гратиса за ученике
Број гратиса за одељењске старешине/стручног вођу пута: 5(пет)
Додани гратис: гратис за персоналног асистента 1 и 1 ученика по ИОПУ 2
Период реализације: априла-маја месеца 2020. године
Начин плаћања: 7 месечних рата, последња рата након реализације услуге - у року до 45 дана од пријема
коначне фактуре.
Услови:
- превоз аутобусима високе туристичке класе са адекватним бројем седишта(превоз минибусом није
дозвољен), клима уређајем, микрофоном, аудио и видео опремом који испуњавају услове предвиђене
Правилником о начину обављања организованог превоза деце (''Сл. гласник РС број 52/19)
* ученици једног одељења морају бити у истом аутобусу
-осигурање током путовања и боравка
-смештај у објекту у Ивањици или на Златибору или Сребрном Језеру или Копаонику, без кревета на
спрат, са сопственим купатилом, прилагођеном деци основношколског узраста, са игралиштем,
учионицом за наставне активности, дискотеком и простором за вечерњу анимацију и рестораном у
оквиру објекта
-обезбеђен лекар и здравствена нега 24 сата за време боравка
-обезбеђен рекреатор у објекту
Уз понуду доставити потврду о предрезервацији објекта за 100 ученика, фотографије објекта и соба.
_________________________
Потпис овлашћеног лица ''
4. Због измена Конкурсне документације продужава се рок за подношење понуда за јавну набавку
услуге извођења екскурзије ученика од 1. до 8. разреда и наставе у природи ученика 2. и 4. разреда за
школску 2019/2020. годину, по партијама, ЈНМВ бр. 2У/2019.
На страни 5 тачка 2.3.1. Рок за достављање понуда, став 3. мења се и гласи: ''Крајњи рок за
достављање понуда је 31.10.2019.године до 13,00 часова''.
На страни 5. тачка 2.3.2. Отварање понуда, став 1 мења се и гласи:
Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана 31.10.2019. године у 17,00 часова у просторијама
Наручиоца, уз присуство овлашћених представника понуђача.
КОМИСИЈА

