РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОШ „Доситеј Обрадовић“
Датум: 18.12.2014. године
КРУШЕВАЦ
Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку услуга бр.
3/2014 - услугa организовања екскурзија и наставе у природи за ученике OШ ,,Доситеј
Обрадовић“Крушевац, по партијама
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12 ) обавештавамо Вас да је у поступку јавне набавке услуга , бр 3/2014, - услугa
организовања екскурзија и наставе у природи за ученике OШ ,,Доситеј
Обрадовић“Крушевац, по партијама, дошло до измена и допуна конкурсне документације
и то:
1. На страни 6 - Образац Техничке спецификације за партију 6 мења се и гласи:
ПАРТИЈА 6
Дводневне екскурзије релација Крушевац – Г.Милановац- Таково – Барнковина –Тршић –
Бања Врујци – Троноша - Дивчибаре , за ученике VII разреда
ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: мај 2015 године.
УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА: 116. Тачан број ученика биће познат по добијању писмених
сагласности родитеља,
ПРОГРАМ ПУТОВАЊА: Полазак испред ОШ „ Доситеј Обрадовић“ у Крушевцу у јутарњим сатима,
– Г.Милановац- Таково – Барнковина –Тршић –Бања Врујци – Троноша - Дивчибаре ,.Повратак у
поподневним сатима.
1.Дан: Полазак испред ОШ „ Доситеј Обрадовић“ у Крушевцу у јутарњим сатима – Тршић (посета
Вукове родне куће и спомен школе ) – Троноша ( обилазак манстира )- Бања Врујци ( вечера ,диско
вече, ноћење)
2.Дан:Доручак у Бањи Врујци – полазак – Бранковина ( обилазак града и Десанкине школе са музејом)
– Ваљево ( обилазак града ) Бања Врујци ( ручак) – Г.Милановац ( посета кући Југословенско –
Норвешког пријатељства , брдо мира ) – Крушевац .
ПРЕВОЗ: Понуђач је дужан да обезбеди високоподне аутобусе, туристичке класе до 10 година
старости, , потпуно технички исправне. .( клима, радио ,цд )
СМЕШТАЈ И ИСХРАНА: У хотелу са 2*, у собама до 4 кревета са купатилом(без кревета на спрат)
исхрана: ( I дана вечера, ноћење, II дана -доручак и ручак).
УСЛОВИ ПУТОВАЊА:
Препорука Министрства просвете науке и технолшког разоја :Да се екскурзија изводи ненставним
данима (ако је агенција у могућности да такву понуду - субота и недеља да се радни дани не би
одрађивали).
У понуђену цену аранжмана урачунати и:
-24 часовно осигурање од последица несрећног случаја за ученике и наставнике,
-улазнице за све посете и диско вече,
- 5 гратис аранжмана за наставникe
- 1 гратис на 20 ученика
- 1 пратиоца испред Агенције, којег је понуђач дужан да обезбеди.
-плаћање у 6 рата , поседња рата након реализације у року до 45 дана по испостављеној коначној
фактури
-пунпансион
- пратњу 1 лакара пратиоца, коју је понуђач дужан да обезбеди за време трајања аранжмана.
Уз понуду доставити потврду о предрезервацији објекта, фотографије соба и хотела.
______________________________
Потпис и печат одговорног лица

2. На страни 14 и 15 -УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
– поглавље 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА, мења се и
гласи:
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити
да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ОШ „Доситеј Обрадовић“,Крушевац, ул. Војислава
Илића 5, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку број 3/2014 - услуге организовање
екскурзија и наставе у природи за ученике ОШ ,, Доситеј Обрадовић“, Крушевац (са
назнаком партије/а за коју/е се подноси понуда) - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 26.12.2014. године до 08,00
часова, a отварање понуда ће се вршити у 09,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
 Доказе о испуњавању обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. Закона о
јавним набавкама и конкурсне документације, на начин одређен конкурсном
документацијом,
 Техничку спецификацију, потписану и оверену за партију/е за коју/е се подноси
понуда,
 Образац изјаве о партији/партијама за коју/е се подноси понуда,
 Образац понуде са структуром цене,
 Модел уговора – попуњен, потписан и оверен за партију/е за коју/е се подноси
понуда,
 Образац изјаве о независној понуди,
 Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде),
 За све партије – Потврда о предрезервацији објеката у оквиру термина наведених у
Техничкој спецификацији, као и Уговор о ангажовању лекара – пратиоца
Понуда се припрема на обрасцима и моделу/има уговора, који су саставни део
конкурсне документације, а у зависности од тога како понуђач наступа у понуди (за

понуђача који наступа самостално, понуђача који наступа са подизвођачем/има и групу
понуђача која подноси заједничку понуду).
Стране образаца које понуђач не попуњава (у зависности од тога како наступа у
понуди и за које партије конкурише) није у обавези да достави уз понуду.
Све стране образаца који се састоје из више страна и све стране модела уговора
морају бити попуњене, на српском језику, јасне и недвосмислене, док последња страна
мора бити оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача. Наручилац
прихвата и факсимил уместо својеручног потписа одговорног лица понуђача, у свему у
складу са овим упутством и упутством датим на самим обрасцима.
Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка (у писању речи-текста,
заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту исправити
на начин што ће погрешно написане речи-текст, заокружену опцију, погрешно уписане
цифре или сл. прецртати или избелити, а након тога поред исправљеног дела понуде
ставити печат и потпис одговорног лица понуђача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе
који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу
(нпр. Изјава о независној понуди која мора бити потписана и оверена печатом од стране
сваког понуђача из групе понуђача). У случају да се понуђачи определе да један понуђач из
групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу),
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке
понуде сагласно чл. 81. Закона.
За случај подношења заједничке понуде, поред наведеног, у моделу уговора код
уговорних страна, морају се навести називи и седишта свих чланова групе понуђача као и
лица овлашћена за заступање. Модел уговора мора бити потписан од стране одговорног
лица за сваког члана групе понуђача и оверен печатом сваког члана групе понуђача; у
случају наступа са подизвођачем/има понуђач је дужан да у моделу уговора наведе тражене
податке о сваком ангажованом подизвођачу.

3. На страни 15. – Поглавље 3- ОТВАРАЊЕ ПОНУДА И РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ
ОДЛУКЕ, мења се и гласи:
3. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА И РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана
26.12.2014. године са почетком у 09,00h, у просторијама ОШ „Доситеј Обрадовић“,
Крушевац, ул. Војислава Илића број 5.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда. У
случајевима из члана 109. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће донети одлуку о
обустави поступка.

КОМИСИЈА

