Основна и средња школа са домом ученика ''Петро Кузмјак'' Руски Крстур
Дел.број : 01-64
Дана:12.02.2020.године

Број јавне набавке:
1 / 2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

поступак јавне набавке мале вредности ради закључивања
оквирног споразума са једним понуђачем по партији

Услуга извођења екскурзије за ученике првог, другог, петог, шестог и седмог разреда и извођења
наставе у природи за ученике трећег и четвртог разреда
Ознака из општег речника набавке: 63516000
Укупан број страна: 38
Крајњи рок за достављање понуда:
закључно са21.02.2020. године до 10,00 часова.
Отварање понуда:21.02.2020. године у 11,00 часова

фебруар 2020. године
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На основу члана 39,40. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон) и чл. 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015 ),Одлукеопокретањупоступкајавненабавкедел. број01-62 од дана
12.02.2020. године иРешења ообразовањуКомисијезајавнунабавку дел. број 01-62 од дана
12.02.2020. године, припремљенаје:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Упоступку јавне набавке мале вредности услуга - Услуге извођења екскурзије за ученике првог,
другог, петог, шестог и седмог разреда и извођења наставе у природи за ученике трећег и четвртог
разреда,број1 /2020, ради закључивања оквирног споразума са једним понуђачем по партији
Конкурсна документација садржи:

Поглавље
I
II
III

IV

V
VI
VII
VIII
IX
X

Назив поглавља
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈНАБАВЦИ
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА ИОПИСУСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,
РОКИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА И
ЕВЕНТУАЛНЕДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО.
УСЛОВИЗАУЧЕШЋЕУПОСТУПКУЈАВНЕНАБАВКЕ
ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКОСЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ
ПОНУДУ
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОБРАЗАЦСТРУКТУРЕЦЕНЕСАУПУТСТВОМКАКО
ДА СЕ ПОПУНИ
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕОНЕЗАВИСНОЈПОНУДИ

Страна
3
3
4

14

18
24
32
36
37
38
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IОПШТИПОДАЦИО ЈАВНОЈНАБАВЦИ

1.Подацио наручиоцу
Наручилац: Основна и средња школа са домом ученика ''Петро Кузмјак'' Руски Крстур
Адреса:Руски Крстур, ул. Русинска број 63
ПИБ: 100263189
Матичниброј: 08005168
Интернетстраницанаручиоца: www.petrokuzmjak.edu.rs
2. Врста поступка јавненабавке
Предметнајавнанабавка сеспроводи као јавна набавка мале вредности, ради закључивања оквирног
споразума са једним понуђачем по партији,ускладусаЗакономи подзаконским актимакојима
сеуређујујавненабавке.
3. Предметјавненабавке
Предмет јавненабавкеброј1 / 2020, сууслуге – извођења екскурзије и наставе у природи.
4. Циљ поступка
Поступакјавне набавкесе спроводиради закључењаоквирног споразума.
5. Резервисана јавна набавка
Нијеупитањурезервисанајавнанабавка.
6. Електронска лицитација
Не спроводисе електронскалицитација.
7. Контаклицеислужба
Јасмина Нађ, секретар школе.
8. Року којем ће наручилац донетиодлукуо закључењу оквирног споразума
Одлукуозакључењу оквирног споразума,наручилацћедонетиурокудо10(дeсет)данаоддана јавног
отварањапонуда.
IIПОДАЦИО ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предметјавненабавке
Описпредметанабавке: Предметјавненабавкеброј1 / 2020, jeУслуга извођења екскурзија и наставе у
природи. Назив иознакаизопштегречниканабавке: 63516000 – услуге организације путовања.
Партије
Набавка услуга извођења екскурзија и наставе у природи јеобликована у петпартија:
Партија 1. – једнодневна екскурзија ученика 1. разреда ( Катаи салаш Мали Иђош )
Партија 2. – једнодневна екскурзија ученика 2. разреда (Нови Сад, Петроварадин)
Партија 3. – једнодневна екскурзија ученика 5,6. и 7.. разреда ( Петроварадин, Стражилово,
Сремски Карловци )
Партија 4. – настава у природи за ученике3. разреда ( Гучево )
Партија 5. – настава у природи за ученике 4. разреда (Тара)
Врста оквирног споразума
Предметни поступаксеспроводиради закључењаоквирногспоразума са једним понуђачем по партији,
рок трајања оквирног споразума - до 31.12.2020. године.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕКАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА,
НАЧИНСПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ ИОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА,РОКИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕУСЛУГЕ И СЛИЧНО
ПАРТИЈА 1. - ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 1. РАЗРЕДА
КАТАИ САЛАШ, МАЛИ ИЂОШ ( месец мај 2020.године )
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
ЦЕНА УЛАЗНИЦЕ
ОБИЛАЗАК САЛАША-ПАРКА, УПОЗНАВАЊЕ СА
ЖИВОТИЊАМА
ОБИЛАЗАК МУЗЕЈА ХЛЕБА
РУЧАК -прилагођен узрасту ученика
НАЗИВ ОБЈЕКТА
ЦЕНА
ЦЕНА АРАНЖМАНА ОБУХВАТА :
ПРЕВОЗ АУТОБУСОМ ТУРИСТИЧКЕ КЛАСЕ – који испуњавају услове предвиђене
Правилником оначину организованог превоза деце ("Сл. гласник РС", br. 52/2019 и
61/2019).високоподни, климатизовани аутобуси са видео и аудио опремом и бројем седишта који
одговара броју пријављених учесника путовања, потпуно технички исправни ( полазак у раним
јутарњим сатима испред школске зграде, долазак до 22,00 сата испред школске зграде )
УСЛУГУ ЛИЦЕНЦИРАНОГ ТУРИСТИЧКОГ ВОДИЧА ТОКОМ ПУТОВАЊА ( колико
аутобуса толико туристичких водича )
УЛАЗНИЦЕ И РУЧАК ИЗ НАВЕДЕНОГ ПРОГРАМА
ДОДАТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА ОД БИЛО
КАКВИХ ПОВРЕДА
НА 11 ПЛАТИВИХ УЧЕНИКА 1 УЧЕНИЧКИ ГРАТИС
ГРАТИС ЗА ПРАТИОЦА ГРУПЕ / НАСТАВНИКА ( колико одељења толико наставника )
ЦЕНА АРАНЖМАНА ПО УЧЕНИКУ БЕЗ ПДВ-а
ПДВ
ЦЕНА АРАНЖМАНА ПО УЧЕНИКУ СА ПДВ-ом
УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - ПАРТИЈА 1.
ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 1. РАЗРЕДА
КАТАИ САЛАШ, МАЛИ ИЂОШ
МАКСИМАЛАН БРОЈ
ЦЕНА АРАНЖМАНА ПО
УКУПНО
УЧЕНИКА
УЧЕНИКУ БЕЗ ПДВ-а
( 1x 2 )
1
2
3
34
ПДВ :
УКУПНО СА ПДВ-ом :
Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума.
Уговарање се врши до укупне вредности од ___________________ динара , а фактурисање и
наплата по јединичним ценама из техничке спецификације, за стварно извршене и оверене услуге.
ДАНА : _____________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П.

У __________________________

___________________________
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ПАРТИЈА 2. - ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 2. РАЗРЕДА
НОВИ САД
( месец мај 2020.године)
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
ЦЕНА УЛАЗНИЦЕ
ПОСЕТА И ОБИЛАЗАК ДИНО ПАРКА
ПОСЕТА И ОБИЛАЗАК ПРИРОДЊАЧКОГ МУЗЕЈА
ОБИЛАЗАК ПЕТРОВАРАДИНСКЕ ТВРЂАВЕ
ОБИЛАЗАК ДУНАВСКОГ ПАРКА
ОБИЛАЗАК УЖЕГ ЦЕНТРА НОВОГ САДА
РУЧАК У НОВОМ САДУ ИЛИ ПЕТРОВАРАДИНУ
НАЗИВ ОБЈЕКТА
ЦЕНА
-прилагођен узрасту ученика
ЦЕНА АРАНЖМАНА ОБУХВАТА :
ПРЕВОЗ АУТОБУСОМ ТУРИСТИЧКЕ КЛАСЕ - који испуњавају услове предвиђене
Правилником оначину организованог превоза деце ("Сл. гласник РС", br. 52/2019 и 61/2019).
високоподни, климатизовани аутобуси са видео и аудио опремом и бројем седишта који одговара
броју пријављених учесника путовања, потпуно технички исправни ( полазак у раним јутарњим
сатима испред школске зграде, долазак до 22,00 сата испред школске зграде )
УСЛУГУ ЛИЦЕНЦИРАНОГ ТУРИСТИЧКОГ ВОДИЧА ТОКОМ ПУТОВАЊА ( колико
аутобуса толико туристичких водича )
УЛАЗНИЦЕ И РУЧАК ИЗ НАВЕДЕНОГ ПРОГРАМА
ДОДАТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА ОД БИЛО
КАКВИХ ПОВРЕДА
НА 11 ПЛАТИВИХ УЧЕНИКА 1 УЧЕНИЧКИ ГРАТИС
ГРАТИС ЗА ПРАТИОЦА ГРУПЕ / НАСТАВНИКА ( колико одељења толико наставника )
ЦЕНА АРАНЖМАНА ПО УЧЕНИКУ БЕЗ ПДВ-а
ПДВ
ЦЕНА АРАНЖМАНА ПО УЧЕНИКУ СА ПДВ-ом
УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - ПАРТИЈА 2.
ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 2. РАЗРЕДА
НОВИ САД
МАКСИМАЛАН БРОЈ
ЦЕНА АРАНЖМАНА ПО
УКУПНО
УЧЕНИКА
УЧЕНИКУ БЕЗ ПДВ-а
( 1x 2 )
1
2
3
21
ПДВ :
УКУПНО СА ПДВ-ом :
Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума.
Уговарање се врши до укупне вредности од ___________________ динара , а фактурисање и
наплата по јединичним ценама из техничке спецификације, за стварно извршене и оверене услуге.
М.П.
У __________________________
ДАНА : _____________________

___________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
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ПАРТИЈА 3. - ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 5,6 И 7. РАЗРЕДА
ПЕТРОВАРАДИН, СТРАЖИЛОВО, СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
( месец мај 2020.године.)
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
ЦЕНА УЛАЗНИЦЕ
ПОСЕТА И ОБИЛАЗАК ПЕТРОВАРАДИНСКЕ
ТВРЂАВЕ
ПОСЕТА И ОБИЛАЗАК СТРАЖИЛОВА
ОБИЛАЗАК НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ФРУШКА
ГОРА
РУЧАК-прилагођен узрасту ученика
НАЗИВ ОБЈЕКТА
ЦЕНА
ЦЕНА АРАНЖМАНА ОБУХВАТА :
ПРЕВОЗ АУТОБУСОМ ТУРИСТИЧКЕ КЛАСЕ - који испуњавају услове предвиђене
Правилником оначину организованог превоза деце ("Сл. гласник РС", br. 52/2019 и 61/2019),
климатизовани аутобуси са видео и аудио опремом и бројем седишта који одговара броју
пријављених учесника путовања, потпуно технички исправни ( полазак у раним јутарњим сатима
испред школске зграде, долазак до 22,00 сата испред школске зграде )
УСЛУГУ ЛИЦЕНЦИРАНОГ ТУРИСТИЧКОГ ВОДИЧА ТОКОМ ПУТОВАЊА ( колико
аутобуса толико туристичких водича )
УЛАЗНИЦЕ И РУЧАК ИЗ НАВЕДЕНОГ ПРОГРАМА
ДОДАТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА ОД БИЛО
КАКВИХ ПОВРЕДА
НА 11 ПЛАТИВИХ УЧЕНИКА 1 УЧЕНИЧКИ ГРАТИС
ГРАТИС ЗА ПРАТИОЦА ГРУПЕ / НАСТАВНИКА ( колико одељења толико наставника )
ЦЕНА АРАНЖМАНА ПО УЧЕНИКУ БЕЗ ПДВ-а
ПДВ
ЦЕНА АРАНЖМАНА ПО УЧЕНИКУ СА ПДВ-ом
УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - ПАРТИЈА 3.
ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 5,6 И 7. РАЗРЕДА
ПЕТРОВАРАДИН, СТРАЖИЛОВО, СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
МАКСИМАЛАН БРОЈ
УЧЕНИКА
1
89

ЦЕНА АРАНЖМАНА ПО
УЧЕНИКУ БЕЗ ПДВ-а
2

УКУПНО
( 1x 2 )
3

ПДВ :
УКУПНО СА ПДВ-ом :
Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума.
Уговарање се врши до укупне вредности од ___________________ динара , а фактурисање и наплата по
јединичним ценама из техничке спецификације, за стварно извршене и оверене услуге.

М.П.
У __________________________
ДАНА : _____________________

___________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
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ПАРТИЈА 4 - ШЕСТОДНЕВНА НАСТАВА У ПРИРОДИ ( ПЕТ ПУНИХ ПАНСИОНА ) ЗА
УЧЕНИКЕ 3.РАЗРЕДА-ГУЧЕВО
( у периоду 03.05.2020.- 08.05.2020.године )
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
1.ДАН –смештај ,ручак, поподневна ужина, вечера, ноћење у ''_____________________________„
Гучево;
2.-5 ДАНА – боравак, доручак, ручак, поподневна ужина, вечера, ноћење у „ __________________
„ Гучево;
6. ДАН – доручак, напуштање „_________________________________________________„ Гучево.
НАПОМЕНА : ОБРОЦИ У СКЛАДУ СА УЗРАСТОМ УЧЕНИКА.
ЦЕНА АРАНЖМАНА ОБУХВАТА :
1. ПРЕВОЗ АУТОБУСОМ ТУРИСТИЧКЕ КЛАСЕ – – који испуњавају услове предвиђене
Правилником оначину организованог превоза деце ("Сл. гласник РС", br. 52/2019 и
61/2019)високоподни,климатизовани аутобуси са видео и аудио опремом и бројем седишта који
одговара броју пријављених учесника путовања, потпуно технички исправни ( полазак у раним
јутарњим сатима испред школске зграде, долазак до 22,00 сата испред школске зграде )
2.УСЛУГУ ЛИЦЕНЦИРАНОГ ТУРИСТИЧКОГ ВОДИЧА ТОКОМ ПУТОВАЊА ( колико
аутобуса толико туристичких пратиоца )
3.ЛЕКАРСКИ НАДЗОР ( током путовања и боравка )
4.ДОДАТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА ОД БИЛО
КАКВИХ ПОВРЕДА
5.БОРАВИШНУ ТАКСУ ЗА НАСТАВНИКЕ ( ученици су ослобођени плаћања БТ уз оверен
списак и потврду од стране школе)
6.УСЛУГЕ АНИМАТОРА / РЕКРЕАТОРА
7.НА 11 ПЛАТИВИХ УЧЕНИКА 1 УЧЕНИЧКИ ГРАТИС
8.ГРАТИС ЗА ПРАТИОЦА ГРУПЕ / НАСТАВНИКА ( на 11 плативих ученика 1 пратиоц /
наставник )
ЦЕНА АРАНЖМАНА ПО УЧЕНИКУ БЕЗ ПДВ-а
ПДВ
ЦЕНА АРАНЖМАНА ПО УЧЕНИКУ СА ПДВ-ом

УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - ПАРТИЈА 4.
ШЕСТОДНЕВНА НАСТАВА У ПРИРОДИ ( ПЕТ ПУНИХ ПАНСИОНА ) ЗА УЧЕНИКЕ
3.РАЗРЕДА-ГУЧЕВО
( у периоду 03.05.2020.- 08.05.2020.године )
МАКСИМАЛАН БРОЈ
ЦЕНА АРАНЖМАНА ПО
УКУПНО
УЧЕНИКА
УЧЕНИКУ БЕЗ ПДВ-а
( 1x 2 )
1
2
3
26
ПДВ :
УКУПНО СА ПДВ-ом :
У року од 10 дана од дана извршења услуге, саставља се Извештај комисије за примопредају услуге.
Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума.
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Уговарање се врши до укупне вредности од ___________________ динара , а фактурисање и наплата по
јединичним ценама из техничке спецификације, за стварно извршене и оверене услуге.

М.П.
У __________________________
ДАНА : _____________________
ЛИЦА

___________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ
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ПАРТИЈА5 - ПЕТОДНЕВНА НАСТАВА У ПРИРОДИ ( ЧЕТИРИ ПУНА ПАНСИОНА ) ЗА
УЧЕНИКЕ 4.РАЗРЕДА-ТАРА
( у периоду 07.06.2020.- 11.06.2020.)
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
1.ДАН –смештај, вечера, ноћење у хотелу „Јавор „ Тара;
2.-4 ДАНА – боравак, доручак, ручак, поподневна ужина, вечера, ноћење у хотелу „Јавор „ Тара;
5. ДАН – доручак, ручак, ужина, напуштање хотела „Јавор„ Тара.
НАПОМЕНА : ОБРОЦИ У СКЛАДУ СА УЗРАСТОМ УЧЕНИКА.
ЦЕНА АРАНЖМАНА ОБУХВАТА :
1. ПРЕВОЗ АУТОБУСОМ ТУРИСТИЧКЕ КЛАСЕ –који испуњавају услове предвиђене
Правилником оначину организованог превоза деце ("Сл. гласник РС", br. 52/2019 и
61/2019)високоподни,климатизовани аутобуси са видео и аудио опремом и бројем седишта који
одговара броју пријављених учесника путовања, потпуно технички исправни ( полазак у раним
јутарњим сатима испред школске зграде, долазак до 22,00 сата испред школске зграде )
2.УСЛУГУ ЛИЦЕНЦИРАНОГ ТУРИСТИЧКОГ ВОДИЧА ТОКОМ ПУТОВАЊА ( колико
аутобуса толико туристичких пратиоца )
3.ЛЕКАРСКИ НАДЗОР ( током путовања и боравка )
4.ДОДАТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА ОД БИЛО
КАКВИХ ПОВРЕДА
5.БОРАВИШНУ ТАКСУ ЗА НАСТАВНИКЕ ( ученици су ослобођени плаћања БТ уз оверен
списак и потврду од стране школе)
6.УСЛУГЕ АНИМАТОРА / РЕКРЕАТОРА
7.НА 11 ПЛАТИВИХ УЧЕНИКА 1 УЧЕНИЧКИ ГРАТИС
8.ГРАТИС ЗА ПРАТИОЦА ГРУПЕ / НАСТАВНИКА ( на 11 плативих ученика 1 пратиоц /
наставник )
ЦЕНА АРАНЖМАНА ПО УЧЕНИКУ БЕЗ ПДВ-а
ПДВ
ЦЕНА АРАНЖМАНА ПО УЧЕНИКУ СА ПДВ-ом

УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - ПАРТИЈА 4.
ПЕТОДНЕВНА НАСТАВА У ПРИРОДИ ( ЧЕТИРИ ПУНА ПАНСИОНА ) ЗА УЧЕНИКЕ
4.РАЗРЕДА-ТАРА
( у периоду 07.06.2020.- 11.06.2020.)
МАКСИМАЛАН БРОЈ
ЦЕНА АРАНЖМАНА ПО
УКУПНО
УЧЕНИКА
УЧЕНИКУ БЕЗ ПДВ-а
( 1x 2 )
1
2
3
35
ПДВ :
УКУПНО СА ПДВ-ом :

У року од 10 дана од дана извршења услуге, саставља се Извештај комисије за примопредају услуге.
Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума.
Уговарање се врши до укупне вредности од ___________________ динара , а фактурисање и наплата по
јединичним ценама из техничке спецификације, за стварно извршене и оверене услуге.
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М.П.
У __________________________
ДАНА : _____________________
ЛИЦА

___________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ
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IVУСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕУПОСТУПКУЈАВНЕ НАБАВКЕИЗ ЧЛАНА75. И 76.
ЗАКОНАИУПУТСТВОКАКО СЕ ДОКАЗУЈЕИСПУЊЕНОСТТИХ УСЛОВА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезнеусловезаучешћеупоступкујавненабавкедефинисанечланом75. Закона, ито:
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75.
став 1. тачка 1) Закона);
2. Да он 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 (члан 75. став 1. тачка 2) Закона);
3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања
Позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки (члан 75. став 1. тачка 3) Закона);
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1.
тачка 4) Закона);
5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (члан 75. став 1. тачка 5)
Закона); Лиценца за обављање послова туристичке организације коју издаје Регистар
туризма, на основу Закона у туризму („Службени гласник РС“ бр. 17/2019);
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (члан 75. став 2.
Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом (76. став 2. Закона) и то:
1) за финансијски капацитет ( да је понуђач у претходне три године - 2017., 2018. и 2019. остварио
приход од извршења услуга који су предмет јавне набавке у вредности од најмање 2.500.000,00 динара )
2) за пословни капацитет (да понуђач располаже пословним простором минимум 30 m²- у својини
понуђача или потписан уговор о закупу )
3)за технички капацитет ( да понуђач располаже са минимум 2 аутобуса који испуњавају услове
предвиђене Правилником о начину обављања организованог превоза деце ( „ Сл.гласник РС „ број
52/2019 и 61/2019 ) – у својини понуђача или потписан уговор о пословној сарадњи са другим правним
лицем или предузетником који располаже са горе наведеним возилима )
4)кадровски капацитет ( понуђач мора да има у радном односу дуже од једне године минимум 2
запослена који имају важећу лиценцу туристичког водича ) .
1.3
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.
1.4
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
2. УПУТСТВО КАКОСЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТУСЛОВА
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача,
дат је у поглављу IVодељак 3.),којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона,
дефинисане овом конкурсном документацијом.
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Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико
Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је
уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
1.

Поред Изјаве понуђач је дужан да :
има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (
Условизчлана75.став1тачка5)Закона ) –Доказ:Лиценца за обављање послова туристичке
организације коју издаје Регистратор туризма, на основу Закона у туризму („Службени гласник
РС“, бр. 17/2019), или потврду исте Агенције да је та лиценца још увек важећа или адекватан
документ предвиђен прописимадржавеукојојстранипонуђачимаседиште,акојипонуђачдоставља
увиду оверенекопије, или интернетстраницунакојојсутражени подацијавно доступни.

2.

за финансијски капацитет ( да је понуђач у претходне три године - 2017., 2018. и 2019.
остварио приход од извршења услуга који су предмет јавне набавке у вредности од најмање
2.500.000,00 динара ) - доказ : списак купаца понуђача у претходне три године са наведеним
приходима оствареним од продаје услуга који су предмет јавне набавке
потпписан и оверен од стране понуђача на меморандуму понуђача;
3. за пословни капацитет (да понуђач располаже пословним простором минимум 30 m²- у
својини понуђача или потписан уговор о закупу ) – доказ : фотокопија извода из листа
непокретности или фотокопију уговора о закупу;
4. за технички капацитет (да понуђач располаже са минимум 2 аутобуса који испуњавају
услове предвиђене Правилником о начину обављања организованог превоза деце ( „
Сл.гласник РС „ број 52/2019 и 61/2019 ) – у својини понуђача или потписан уговор о
пословној сарадњи са другим правним лицем или предузетником ) – доказ фотокопија
саобраћајне дозволе или фотокопија уговора о лизингу или фотокопија уговора о закупу или
фотокопија уговора о пословној сарадњи са другим правним лицем или предузетником који
располаже горе наведеним возилима );
5. кадровски капацитет ( понуђач мора да има минимум 2 запослена у радном односу на дуже
од једне године који имају важећу лиценцу туристичког водича ) доказ – фотокопија уговора
о раду и пријаве на обавезно социјално осигурање М образац и фотокопије важеће лиценце за
минимум два запослена;
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу Vодељак 3.), потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________________________у поступку јавне набавке
услуга – екскурзије ученика 1., 2., 5., 6. и 7. разреда и настава у природи ученика 3.и 4. разреда (ознака из
ОРН : 63516000–услуге организације путовања ), ЈНМВ број 1 / 2020 , испуњава све услове из чл. 75. и
76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуде;
4) 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);
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине;
6) Понуђач испуњава додатне услове:
располаже неопходним финансијским капацитетима потребним за реализацију предметне
набавке - у претходне три године ( 2017., 2018. и 2019.) је остварио приход од продаје услуга
који су предмет јавне набавке у вредности од најмање 2.500.000,00 динара,
- располаже неопходним пословним капацитетима потребним за реализацију предметне
набавке – располаже пословним простором минимум 30 m²,
- располаже довољним техничким капацитетима потребним за реализацију предметне јавне
набавке –
располаже са минимум 2 аутобуса који испуњавају услове предвиђене
Правилником о начину обављања организованог превоза деце („ Сл.гласник РС „ број 52/2019
и 61/2019 ) – у својини понуђача или потписан уговор о пословној сарадњи са другим
правним лицем или предузетником ),
- располаже довољним кадровским капацитетима потребним за реализацију предметне јавне
набавке - има минимум 2 запослена у радном односу дуже од једне године који имају
важећу лиценцу туристичког водича.
Место:_______________________ Понуђач:
-

Датум:_______________________

М.П.

_____________________

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача]у поступку
јавне набавке услуга - екскурзије ученика 1., 2., 5., 6. и 7. разреда и настава у природи ученика 3.и 4.
разреда ( ознака из ОРН : 63516000 – услуге организације путовања ), ЈНМВ број 1 /2020, испуњава све
услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објаве позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији).
5) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине;
6) Подизвођач испуњава додатне услове:
располаже неопходним финансијским капацитетима потребним за реализацију предметне
набавке - у претходне три године ( 2017., 2018. и 2019.) је остварио приход од продаје услуга
који су предмет јавне набавке у вредности од најмање 2.500.000,00 динара,
- Располаже неопходним пословним капацитетима потребним за реализацију предметне
набавке – располаже пословним простором минимум 30 m²,
- располаже довољним техничким капацитетима потребним за реализацију предметне јавне
набавке – располаже са минимум 2 аутобуса који испуњавају услове предвиђене
Правилником о начину обављања организованог превоза деце („ Сл.гласник РС „ број 52/2019
и 61/2019 )– у својини понуђача или потписан уговор о пословној сарадњи са другим правним
лицем или предузетником )
- располаже довољним кадровским капацитетима потребним за реализацију предметне јавне
набавке - има минимум 2 запослена у радном односу дуже од једне године који имају
важећу лиценцу туристичког водича
Место:_____________
Подизвођач:
Датум:_____________

М.П.

_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица подизвођача и оверена печатом.
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VУПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
2. Подацио језикуна којем понуда мора дабуде састављена
Понуђачподносипонудунасрпскомјезику.Свиобрасци,изјавеидокументикојисе
достављајуузпонудуморајубитинасрпскомјезику.
2. Начинна којипонуда мора да буде сачињена.
Понуђач понудуподноси непосредно илипутем
поштеузатворенојковертииликутији,затворенунаначиндасеприликомотварањапонудаможесасигурношћуу
тврдитидасе првипут отвара.
Наполеђини коверте или накутији навести називиадресупонуђача.
Услучају дапонуду подносигрупапонуђача,наковерти/кутијијепотребноназначити да серадио групи
понуђачаи навести називе и адресусвихучесникаузаједничкојпонуди.
Понудудоставитинаадресу: Основна и средња школа са домом ученика''Петро Кузмјак'' Руски
Крстурсаназнаком„Понудазајавнунабавкууслуга – организовања екскурзије за ученике 1., 2., 5., 6. и 7.
разреда и наставе у природи ученика 3.и 4. разреда–НЕОТВАРАТИ“, на адресу Русинска бр. 63 25233
Руски Крстур поштом или лично.
Понудасесматраблаговременомуколикојепримљенаодстраненаручиоцанајкасније 21.02.2020. године, до
10,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде,на коверти, односно кутијиу којојсе понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследуприспећа. Уколико
јепонуда достављенанепосреднонаручилацћепонуђачу предатипотврдупријемапонуде.У потврдио
пријемунаручилацћенавестидатумисат пријемапонуде.
Понудакојунаручилацнијепримиоу рокуодређеномзаподношењепонуда,односно којајепримљенапоистеку
данаисатадокојегсемогу понудеподносити,сматраћесе неблаговременом.
Наручилацће,наконокончањапоступкаотварањапонуда,неблаговремену понудувратити
неотворенупонуђачу, саназнаком да јеподнета неблаговремено.
Пожељноједасвадокумента, достављенаузпонудубуду повезанатраком и запечаћена,такода
сенемогунакнадноубацивати,одстрањиватиилизамењивати појединачнилистови,односно прилози, а
дасевидно неоштетелистови илипечат.
Јавно отварање понудаодржаће се 21.02.2020.године, у 11,00часова,упросторијама Основне и средње
школе са домом ученика''Петро Кузмјак'' Руски Крстур.
Отварањепонуда јејавно иможеприсуствоватисвако заинтересовано лице.
Упоступку отварањапонудамогу активноучествоватисамоовлашћенипредставници понуђача.
Пре почетка поступка јавноготварања понуда, представниципонуђача, којиће присуствоватипоступку
отварањапонуда,дужнису данаручиоцупредајуоверено
овлашћење,наосновукојегћедоказатиовлашћењезаучешћеупоступкујавноготварања понуда.
2.1.Понудаморада садржи:
-Образац понуде, попуњен, потписани печатом оверен(образацVIуконкурснојдокументацији);
- Обрасце по партијама, попуњене, потписанеи печатом оверене за: врста, техничке карактеристике,
квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок
извршења, место извршења услуга, евентуалне додатне услуге и слично.
- Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона
-Доказеоиспуњености условаизчлана75.и76.Закона,наведенеуУпутствукакосе
доказујеиспуњеностуслова (део подIVуконкурсној документацији);
-Споразумкојимсепонуђачиизгрупемеђусобноипреманаручиоцуобавезују наизвршење јавненабавке –
уколико понудуподносигрупапонуђача;
-Моделоквирног споразума–Понуђачћемоделоквирног споразумапопунитиу складу
сапонудом,потписатии печатом оверитичимепотврђује дајесагласанса предлогоммоделаоквирног
споразума(образацVIIу конкурсној документацији);
-Образацструктурецене,саупутствомкакодасепопуни,попуњен,потписанипечатом
оверен(образацVIIIуконкурсној документацији).
-Образац изјавео независној понудикојиморабитипотписаниоверенпечатом, дате
подматерјалномикривичномодговорношћу(образацXуконкурсној документацији);
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Уколикојепонуђачприликом припремања понудеимаотрошковедоставићеиОбразац
трошковаприпремепонуде,потписанипечатомоверен(образацIXу конкурсној документацији) –
нијеобавезандео КД.
Обрасцедатеуконкурснојдокументацији,односноподаткекојиморају битињихов саставни део, понуђачи
попуњавајучитко, а овлашћено лицепонуђача исте потписује и печатом оверава.
Уколикопонуђачиподносезаједничку понуду,групапонуђачаможедасеопределида
обрасцедатеуконкурснојдокументацијипотписују ипечатомоверавајусвипонуђачииз групе понуђача
илигрупа понуђачаможеда одредиједног понуђача изгрупе којиће
попуњавати,потписиватиипечатомовераватиобрасцедатеуконкурснојдокументацији–не
односисенаобразацкојиподразумевадавањеизјаваподматеријалномикривичном одговорношћу.
Уколико понуђачи подносезаједничку понуду, обрасцикојиподразумевајудавање
изјаваподматеријалномикривичномодговорношћу,достављају сезасваког
учесникаузаједничкојпонудипосебноисвакиодучесникаузаједничкојпонудипотписује и печатом
овераваобразац којисена његаодноси.
3. Партије
Предметнанабавка је обликованау петпартија.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну
целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене
партије.
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може
оцењивати за сваку партију посебно.
4. Понуда са варијантама
Подношењепонуде саваријантаманиједозвољено.
5. Начинизмене, допунеиопозива понуде
У рокузаподношењепонуде понуђач можедаизмени, допуни илиопозовесвоју понудунаначин
којијеодређен заподношењепонуде.
Понуђач је дужан дајасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену,допунуилиопозивпонуде требадоставитина адресунаручиоца,саназнаком:
„Изменапонудезајавну набавкууслуга–организовања екскурзије за ученике 1., 2., 5., 6. и 7. разреда и
наставе у природи ученика 3.и 4. разреда, број 1/2020–НЕОТВАРАТИ“,
или
„Допунапонудезајавну набавку услуга–организовања екскурзије за ученике 1., 2., 5., 6. и 7. разреда и
наставе у природи ученика 3.и 4. разреда, број 1/2020–НЕОТВАРАТИ“,
„Опозивпонудезајавну набавкууслуга–организовања екскурзије за ученике 1., 2., 5., 6. и 7. разреда и
наставе у природи ученика 3.и 4. разреда, број 1/2020–НЕОТВАРАТИ“, или
„Изменаидопунапонудезајавнунабавкууслуга–организовања екскурзије за ученике 1., 2., 5., 6. и 7.
разреда и наставе у природи ученика 3.и 4. разреда, број 1/2020–НЕОТВАРАТИ“.
Наполеђиниковертеилинакутијинавестиназивиадресу понуђача.Услучају да понуду подноси група
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђачаи навести
називеиадресусвихучесникаузаједничкој понуди.
Поистеку роказаподношењепонудапонуђачнеможедаповученитидамењапонуду.
6. Учествовање у заједничкојпонуди или као подизвођач
Понуђач можеда поднесе само једнупонуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или
као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничкихпонуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односнодалиподносипонудусамостално,иликаозаједничкупонуду,илиподносипонуду саподизвођачем.
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7. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подносипонуду са подизвођачем дужанје дау Обрасцу понуде
(образацбројVIуконкурснојдокументацији)наведе дапонудуподноси саподизвођачем, проценатукупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу,а који не може бити већи од 50%, каои део
предметанабавкекоји ћеизвршити преко подизвођача.
Понуђачу Обрасцупонуденаводиназивиседиштеподизвођача,уколикоће делимично
извршењенабавкеповерити подизвођачу.
Уколикооквирни споразум будезакљученизмеђунаручиоцаипонуђачакоји подносипонудусаподизвођачем,
тајподизвођач ћебитинаведениуоквирном споразуму.
Понуђачједужандазаподизвођачедоставидоказеоиспуњеностиусловакојису
наведениупоглављуVконкурснедокументације,ускладусаУпутствомкакоседоказује испуњеностуслова.
Понуђачупотпуностиодговаранаручиоцузаизвршењеобавезаиз поступкајавне набавке, односно
извршењеуговорнихобавеза,безобзиранабројподизвођача.
Понуђачједужанданаручиоцу,нањеговзахтев,омогућиприступкодподизвођача,
радиутврђивањаиспуњености траженихуслова.
Добављачнеможеангажоватикаоподизвођачалицекојенијенавеоу понуди,у супротном наручилацће
реализоватисредствообезбеђења ираскинутиоквирни споразум,осимакоби
раскидомоквирног споразуманаручилац претрпео знатнуштету. Уовомслучајунаручилацћеобавестити
организацијунадлежнузазаштитуконкуренције.
Уколикопонуђачдоставипонуду саподизвођачем,наручилацнепредвиђамогућност преноса
доспелихпотраживања директно подизвођачу, задео набавке која сеизвршава преко тог подизвођача.
8. Заједничка понуда
Понудуможе поднетигрупапонуђача.
Уколикопонудуподносигрупапонуђача,саставнидеозаједничкепонудеморабити
споразумкојимсепонуђачиизгрупемеђусобноипреманаручиоцуобавезују наизвршење јавне набавке,а
којиобавезно садржиподатке изчлана 81.став 4. тачка 1) до 6) Закона ито податкео:
-члану групекојићебитиносилацпосла,односнокојићеподнетипонуду икојиће заступатигрупупонуђача
пред наручиоцем;
-понуђачукојићеуимегрупепонуђачапотписатиоквирни споразум;
-понуђачукојићеуимегрупепонуђачадатисредство обезбеђења;
-понуђачукојићеиздатирачун;
-рачунунакојићебити извршеноплаћање;
-обавезама сваког од понуђача изгрупепонуђачазаизвршењеоквирног споразума.
ПонуђачуОбрасцу понуденаводиопштеподаткеосвакомучесникуизгрупепонуђача(образацбројVIу
конкурснојдокументацији),азасвакогучесникаугрупипонуђача доставитидоказео
испуњеностиобавезнихусловаизчлана75.став 1. тач. 1)до4) Закона.
Обрасциизконкурснедокументације,услучајуподношењазаједничкепонуде,сепотписујуипечатомоверавају
наначинпредвиђенконкурсномдокументацијомподтачком 3.
Групапонуђачаје дужнада достависведоказео испуњеностиуслова којису
наведениупоглављуIVконкурснедокументације,ускладусаУпутствомкакоседоказује испуњеностуслова.
Понуђачи изгрупепонуђачаодговарајунеограничено солидарно преманаручиоцу.
Задругаможеподнетипонуду самостално,у својеиме,аза рачунзадругараили заједничкупонуду уиме
задругара.
Акозадругаподносипонудуусвојеимезаобавезеизпоступкајавненабавкеиоквирног
споразумаодговаразадругаи задругариускладусазаконом.
Акозадругаподносизаједничкупонудууимезадругаразаобавезеизпоступкајавне набавкеиоквирног
споразума неограниченосолидарноодговарајузадругари.
9.Захтевиупогледуначина,рокаиусловаплаћања,местаирокаиспоруке,
рока важења понудекао и другеоколностиод којих зависи прихватљивостпонуде
9.1. Захтевиупогледуначина, рокаиуслова плаћања
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Наручилац преноси на рачун 50% уговореног новчаног износа на рачун Пружаоца услуге (5 ) пет дана
пре реализације услуге – за појединачни уговор из оквирног споразума.
Преостали износ средстава од 50% се преноси Пружаоцу услуге у року од (45) четрдесет пет дана од
дана извршења услуге, а према Извештају комисије за примопредају услуге и утврђеног процента
смањења цене према структури цене.
Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.
Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача.
Остале појединости везане за исплату изведених услуге дате су у моделу уговора.
9.2. Захтевиупогледуместаирока извршења
Место и рок извршења у складу са Техничком спецификацијом.
9.3. Захтевупогледурока важењапонуде
Рокважењапонуде неможебити краћиод 30данаод данаотварањапонуда.
Наручилацће,услучајуистекарокаважењапонуде,уписаномоблику дазатражиод
понуђачапродужењерокаважењапонуде.
Понуђач који прихватизахтевзапродужењерокаважења понуде нeможемењати понуду.
10. Валутаиначиннакојимора да буденаведена и изражена ценау понуди
Ценауслуге извођења екскурзије ученика 1., 2., 5., 6. и 7. разреда и наставе у природи ученика 3.и 4.
разреда,којупонуђачискажеупонуди,сходночлану19.Закона, мора бити исказанаудинарима,са
ибезобрачунатог пореза на додатувредност(ПДВ).
Ценаморабитиисказанау динарима,саибезпорезанадодатувредност,саурачунатим свим трошковима које
понуђач има уреализацији предметне јавненабавке, стимдаће
сезаоценупонудеузиматиуобзирценабезпорезана додатувредност.
Цена јефиксна утокупериода важењаоквирног споразума,и неможе семењати.
Ако јеупонуди исказананеуобичајено нискацена,наручилацћепоступитиускладуса
чланом92. Закона. Образац структуре цене (образац VIIIу конкурсној документацији), понуђачи
попуњавају ускладусаупутством датимуконкурсној документацији.
11.Заштита поверљивостиподатакакојенаручилацстављапонуђачима на
располагање,укључујућиињиховеподизвођаче
Наручилацћечуватикаоповерљивесвеподаткеопонуђачимасадржанеупонудикоје
јекаотакве,ускладусазаконом,понуђачозначиоупонуди;одбићедавањеинформације
којабизначилаповредуповерљивостиподатакадобијениху понуди;чуваћекаопословну тајну
именазаинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетимпонудама,
односно пријавама, доотварањапонуда, односнопријава.
Неће се сматратиповерљивим доказио испуњеностиобавезнихуслова, цена идруги подацииз понуде
којисуод значајазаприменуелемената критеријумаирангирањепонуде.
Наручилацћекаоповерљиветретиратиподаткеу понудикојисусадржаниу
документимакојисуозначеникаотакви,односнокојиугорњемдесномуглусадржеознаку „ПОВЕРЉИВО“,
као ииспод поменуте ознакепотписовлашћеног лицапонуђача.
Уколикосеповерљивимсматрасамоодређениподатаксадржану документу којије
достављенузпонуду,поверљив податакмора дабудеобележенцрвеномбојом,поред њега мора
дабуденаведено„ПОВЕРЉИВО“,а исподпоменуте ознаке потпис овлашћеноглица понуђача.
Наручилац неодговаразаповерљивост податакакоји нисуозначени напоменути начин.
12. Додатне информацијеили појашњења увезиса припремањемпонуде
Заинтересовано лицеможе,уписаном облику,тражитиод наручиоцадодатне
информацијеилипојашњењаувезисаприпремањемпонуде,најкасније5(пет)данапре
истекароказаподношењепонуда.
Наручилацће,заинтересованомлицуу рокуод3(три)данаодданапријемазахтеваза додатним информацијама
илипојашњењимаконкурсне документације,одговордоставитиу писаномоблику поштомиистовременоће
ту информацију објавитинаПорталу јавних набавкии на својојинтернетстраници.
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Додатнеинформацијеилипојашњењаупућују сесанапоменом„Захтевзадодатним информацијама или
појашњењимаконкурсне документације – број 1/2020 “
-електронским путем наадресу petrokuzmjak@eunet.rs.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање данапре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објавиобавештењео
продужењуроказаподношењепонуда.
Поистекурокапредвиђеногзаподношењепонуданаручилацнеможедамењанити
дадопуњујеконкурснудокументацију.
Тражењедодатнихинформацијаилипојашњењау везисаприпремањемпонуде телефоном ниједозвољено.
13.Додатнаобјашњењаодпонуђачапослеотварањапонудаиконтролакодпонуђача,
односно његовогподизвођача
После отварањапонуданаручилацможеприликом стручнеоценепонуда дау
писаномобликузахтеваодпонуђачадодатнаобјашњењакојаћемупомоћиприпрегледу,
вредновањуиупоређивањупонуда,аможедавршиконтролу(увид)кодпонуђача,односно његовог
подизвођача(члан93. Закона).
Уколиконаручилацоценида су потребнадодатнаобјашњењаилије потребноизвршити контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставитипримеренирокдапоступипопозивунаручиоца, односнода омогући
наручиоцуконтролу(увид)кодпонуђача,каои код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уоченихприликом
разматрањапонуде по окончаном поступкуотварања.
Услучајуразликеизмеђујединичнеиукупнецене,меродавнајејединичнацена.
Акосепонуђачнесагласисаисправкомрачунскихгрешака,наручилацћењегову
понудуодбитикаонеприхватљиву.
14. Додатно обезбеђење испуњења обавеза понуђача који се налазе на списку
негативних референци
Наручилацћеодбитипонудууколикопоседуједоказдајепонуђачупретходнетри
годинеупоступкујавненабавке:
1) поступао супротно забраниизчлана 23. и25. Законао јавним набавкама;
2) учинио повредуконкуренције;
3) доставионеистинитеподаткеупонудиилибезоправданихразлогаодбиодазакључи оквирног споразума,
наконшто мујеоквирни споразум додељен;
4) одбио да доставидоказеисредства обезбеђењанашта сеупонудиобавезао.
Наручилацће одбити понудууколико поседује доказкојипотврђује да понуђач није испуњаваосвојеобавезе
поранијезакљученимуговоримаојавнимнабавкамакојису се односили наистипредмет набавке, за периодод
претходнетригодине.
Доказможебити:
1) правоснажнасудскаодлукаили коначнаодлукадругог надлежногоргана;
2) исправаореализованомсредствуобезбеђењаиспуњењаобавезаупоступкујавне
набавкеилииспуњењауговорнихобавеза;
3) исправао наплаћенојуговорној казни;
4) рекламацијепотрошача,односнокорисника,аконисуотклоњенеууговореном року;
5) извештај надзорног органао изведенимрадовима којинисуускладусапројектом,односноуговором;
6) изјаваораскидуоквирног споразумазбогнеиспуњењабитнихелеменатаоквирног споразумадатананачин и
подусловимапредвиђеним законом којим сеуређујуоблигациониодноси;
7) доказоангажовањунаизвршењуоквирног споразумаојавнојнабавцилицакојанису означена у
понудикаоподизвођачи,односночлановигрупепонуђача.
Наручилацћепонудупонуђача којијенасписку
негативнихреференци,којиводиУправазајавненабавке,одбитикао
неприхватљивуакојепредметјавненабавкеистоврсанпредмету закојијепонуђачдобио негативнуреференцу.
15. Врстакритеријумаза доделу оквирног споразума
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Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
Избор између достављених благовремених и прихватљивих понуда применом
критеријума„најнижапонуђенацена“подразумеварангирањепонудасамоиискључиво на основу тога
колики је укупан збирни износ потребних средстава за процењене количинеУслуге извођења екскурзије
ученика 1., 2., 5., 6. и 7. разреда и наставе у природи ученика 3.и 4. разредапо партијама .
17. Елементикритеријума наоснову којих ће наручилацизвршити доделуоквирног споразумау
ситуацијиуколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће
доделитиоквирни споразум ономпонуђачукојипонудидужирок плаћања.
18.Коришћењепатентаиодговорностзаповредузаштићенихправаинтелектуалне својинетрећих лица
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својинетрећихлица сноси понуђач.
19. Разлозизбогкојихпонуда можебитиодбијена
Наручилацћеодбитипонудуакојенеблаговремена,неприхватљиваинеодговарајућа,а свеускладусачланом 3.
тачком 31),32) и33)Законао јавним набавкама.
Такође, наручилацћеодбитипонудуиако:
1) понуђач недокажедаиспуњава обавезнеусловезаучешће;
2) понуђач недокажедаиспуњава додатнеусловезаучешће;
3) јепонуђенирокважењапонудекраћиод прописаног;
4) понудасадржидругенедостаткезбогкојихнијемогућеутврдитистварну садржину понуде или није
могућеупоредитије садругимпонудама.
20. Начини рокзаподношењезахтева за заштиту права понуђача
Захтевзазаштитуправа можедаподнесепонуђач,односносвако заинтересованолице или
пословноудружењеуњихово име. Захтевзазаштиту
праваподносисеРепубличкојкомисији,апредајенаручиоцу непосредно–предајому
писарницинаручиоца,илипоштомпрепорученосаповратницом.
Примеракзахтевазазаштитуправаподносилац истовремено достављаРепубличкојкомисији. Захтев
зазаштитуправа семожеподнетиутокуцелог поступкајавненабавке,
противсвакерадњенаручиоца,осимуколико Законом ниједругачије одређено.
Оподнетомзахтеву зазаштитуправанаручилацобавештавасвеучесникеупоступку јавне
набавке,односнообјављујеобавештењеоподнетомзахтеву наПорталујавнихнабавки, најкаснијеурокуод
2данаод дана пријемазахтева.
Уколикосезахтевомзазаштиту праваоспорававрстапоступка,садржинапозиваза подношење понуда
иликонкурсне документације,захтевће сесматратиблаговременим
уколикојепримљенодстраненаручиоцанајкасније 7данапреистекароказаподношење понуда,без обзира на
начин достављања. Утомслучајуподношењазахтевазазаштиту правадолазидозастојароказаподношење
понуда.
Последоношењаодлукеозакључењуоквирног споразума или одлукеообустави
поступкајавненабавкеизчлана109.Закона,рокзаподношењезахтевазазаштиту праваје10 данаод
данапријемаодлуке.
Захтевомзазаштитуправанемогу сеоспораватирадњенаручиоцапредузетеу поступку
јавненабавкеакосуподносиоцузахтевабилиилимоглибитипознатиразлозиза његово
подношењепреистекароказаподношењепонуда,аподносилацзахтеваганије поднеопреистекатог рока.
Ако је уистомпоступкујавненабавкепоново поднетзахтев зазаштитуправаод
странеистогподносиоцазахтева,у томзахтевусенемогуоспораватирадњенаручиоцаза
којејеподносилацзахтевазнаоилимогаознатиприликом подношењапретходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачунбуџета Републике Србијеуплатирепубличку
административну таксу за јавнунабавку број1/2020, корисник:БуџетРепубликеСрбије.
Захтевзазаштитуправазадржавадаљеактивностинаручиоцаупоступку јавненабавке до доношењаодлуке
оподнетом захтевуза заштитуправа, ако Републичкакомисија за заштитуправанапредлог
наручиоцанеодлучидругачије.
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21. Року којем ће оквирни споразумбитизакључен
Оквирни споразум о јавној набавци ће битизакључен са понуђачемкојем једодељен оквирни споразуму
рокуод10данаодданапротекароказаподношењезахтевазазаштитуправаизчлана149. Закона.
Услучају дајеподнетасамоједнапонуданаручилацможезакључитиоквирни споразумпреистека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом112.став2.тачка5) Закона.
VIОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понудазајавнунабавкууслуга–Услуге извођења екскурзије ученика 1., 2., 5., 6. и 7. разреда и наставе у
природи ученика 3.и 4. разреда,број1/2020,закојујепозивза
подношењепонудаобјављеннаПорталујавнихнабавкиинаинтернетстранициНаручиоца.
1)ОПШТИ ПОДАЦИО ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адресапонуђача:
Матичнибројпонуђача:
Порески идентификациониброј
понуђача (ПИБ):
Имеособе законтакт:
Електронскаадресапонуђача(e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Бројрачунапонуђачаиназивбанке:
Лицеовлашћено запотписивање
оквирног споразума:

ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена:
Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са
подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група
понуђача.

3) ПОДАЦИ ОПОДИЗВОЂАЧУ
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1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матичниброј:
Порески идентификациониброј:
Имеособе законтакт:
Проценатукупневредности набавке којиће
извршитиподизвођач:
Део предметанабавке којићеизвршити
подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матичниброј:
Порески идентификациониброј:
Имеособе законтакт:
Проценатукупневредности набавке
којићеизвршитиподизвођач:
Део предметанабавке којићеизвршити
подизвођач:

Напомена:
Табелу„Подациоподизвођачу“попуњавајусамоонипонуђачикојиподносепонудуса подизвођачем, а
уколико има већи бројподизвођача одместа предвиђених утабели, потребно је дасенаведени образац
копираудовољномброју примерака, да сепопуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ ОУЧЕСНИКУУЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Називучесникаузаједничкојпонуди:
Адреса:
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Матичниброј:
Порески идентификациониброј:
Имеособе законтакт:
2)

Називучесникаузаједничкојпонуди:
Адреса:
Матичниброј:
Порески идентификациониброј:
Имеособе законтакт:

3)

Називучесникаузаједничкојпонуди:
Адреса:
Матичниброј:
Порески идентификациониброј:
Имеособе законтакт:

Напомена:
Табелу„Подациоучесникуузаједничкојпонуди“попуњавајусамоонипонуђачи
којиподносезаједничкупонуду,ауколикоимавећибројучесникаузаједничкојпонуди
одместапредвиђенихутабели,потребноједасенаведениобразацкопираудовољном
бројупримерака,дасепопуниидоставизасвакогпонуђачакојијеучесникузаједничкој понуди.

5) Опис предмета набавке: набавка услуга
ПАРТИЈА 1 – екскурзија ученика 1. разреда
(Катаи салаш, мали Иђош )
Цена без ПДВ-а (по путнику, у
складу са Програмом – Прилог
III)
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Цена са ПДВ-ом (по путнику, у
складу са Програмом – Прилог
III)

Рок и начин плаћања

Наручилац преноси на рачун 50% уговореног новчаног износа
на рачун Пружаоца услуге (5) пет дана пре реализације услуге
– за појединачни уговор из оквирног споразума.
Преостали износ средстава до 50% се преноси Пружаоцу
услуге у року од (45) четрдесет пет дана од дана извршења
услуге, а према Извештају комисије за примопредају услуге и
утврђеног процента смањења цене према структури цене.

Рок важења понуде

30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.
У складу са Програмом – Прилог III

Рок и место извршења

У цену су урачунати гратиси сви наведени елементи, у складу са Програмом из прилога 3 ове Конкурсне
документације.
У Потписовлашћеноглица
Дана: М.П.

Напомене:
Образацпонудепонуђачморадапопуни,потпишеипечатомовери,чиме потврђуједа сутачни подаци који
сууобрасцупонуденаведени. Уколико понуђачи подносезаједничку понуду, група понуђача можедасе
определи да образац понудепотписујуи печатомоверавају свипонуђачи из групе понуђача или група
понуђачаможедаодредиједногпонуђачаиз групекојиће попунити,потписатиипечатом оверити образац
понуде.

5) Опис предмета набавке: набавка услуга
ПАРТИЈА 2 – екскурзија ученика 2. разреда
(Нови Сад)
Цена без ПДВ-а (по путнику, у
складу са Програмом – Прилог
III)
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Цена са ПДВ-ом (по путнику, у
складу са Програмом – Прилог
III)

Рок и начин плаћања

Наручилац преноси на рачун 50% уговореног новчаног износа
на рачун Пружаоца услуге (5) пет дана пре реализације услуге
– за појединачни уговор из оквирног споразума.
Преостали износ средстава до 50% се преноси Пружаоцу
услуге у року од (45) четрдесет пет дана од дана извршења
услуге, а према Извештају комисије за примопредају услуге и
утврђеног процента смањења цене према структури цене.

Рок важења понуде

30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.
У складу са Програмом – Прилог III

Рок и место извршења

У цену су урачунати гратиси сви наведени елементи, у складу са Програмом из прилога 3 ове Конкурсне
документације.
У Потписовлашћеноглица
Дана: М.П.

Напомене:
Образацпонудепонуђачморадапопуни,потпишеипечатомовери,чиме потврђуједа сутачни подаци који
сууобрасцупонуденаведени. Уколико понуђачи подносезаједничку понуду, група понуђача можедасе
определи да образац понудепотписујуи печатомоверавају свипонуђачи из групе понуђача или група
понуђачаможедаодредиједногпонуђачаиз групекојиће попунити,потписатиипечатом оверити образац
понуде.

5) Опис предмета набавке: набавка услуга
ПАРТИЈА 3 – екскурзија ученика 5.,6. и 7. разреда
(Петроварадин, Стражилово, Сремски Карловци )

28

Цена без ПДВ-а (по путнику, у
складу са Програмом – Прилог
III)
Цена са ПДВ-ом (по путнику, у
складу са Програмом – Прилог
III)

Рок и начин плаћања

Наручилац преноси на рачун 50% уговореног новчаног износа
на рачун Пружаоца услуге (5) пет дана пре реализације услуге
– за појединачни уговор из оквирног споразума.
Преостали износ средстава до 50% се преноси Пружаоцу
услуге у року од (45) четрдесет пет дана од дана извршења
услуге, а према Извештају комисије за примопредају услуге и
утврђеног процента смањења цене према структури цене.

Рок важења понуде

30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.

Рок и место извршења

У складу са Програмом – Прилог III

У цену су урачунати гратиси сви наведени елементи, у складу са Програмом из прилога 3 ове Конкурсне
документације.
У Потписовлашћеноглица
Дана: М.П.

Напомене:
Образацпонудепонуђачморадапопуни,потпишеипечатомовери,чиме потврђуједа сутачни подаци који
сууобрасцупонуденаведени. Уколико понуђачи подносезаједничку понуду, група понуђача можедасе
определи да образац понудепотписујуи печатомоверавају свипонуђачи из групе понуђача или група
понуђачаможедаодредиједногпонуђачаиз групекојиће попунити,потписатиипечатом оверити образац
понуде.

5) Опис предмета набавке: набавка услуга
ПАРТИЈА 4 – насатава у природи ученика 3. разреда ( Гучево )
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Цена без ПДВ-а (по путнику, у
складу са Програмом – Прилог
III)
Цена са ПДВ-ом (по путнику, у
складу са Програмом – Прилог
III)

Рок и начин плаћања

Наручилац преноси на рачун 50% уговореног новчаног износа
на рачун Пружаоца услуге (5) пет дана пре реализације услуге
– за појединачни уговор из оквирног споразума.
Преостали износ средстава до 50% се преноси Пружаоцу
услуге у року од (45) четрдесет пет дана од дана извршења
услуге, а према Извештају комисије за примопредају услуге и
утврђеног процента смањења цене према структури цене.

Рок важења понуде

30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.

Рок и место извршења

У складу са Програмом – Прилог III

У цену су урачунати гратиси сви наведени елементи, у складу са Програмом из прилога 3 ове Конкурсне
документације.
У Потписовлашћеноглица
Дана: М.П.

Напомене:
Образацпонудепонуђачморадапопуни,потпишеипечатомовери,чиме потврђуједа сутачни подаци који
сууобрасцупонуденаведени. Уколико понуђачи подносезаједничку понуду, група понуђача можедасе
определи да образац понудепотписујуи печатомоверавају свипонуђачи из групе понуђача или група
понуђачаможедаодредиједногпонуђачаиз групекојиће попунити,потписатиипечатом оверити образац
понуде.
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5) Опис предмета набавке: набавка услуга
ПАРТИЈА 5 – насатава у природи ученика 4. разреда ( Тара )
Цена без ПДВ-а (по путнику, у
складу са Програмом – Прилог
III)
Цена са ПДВ-ом (по путнику, у
складу са Програмом – Прилог
III)

Рок и начин плаћања

Наручилац преноси на рачун 50% уговореног новчаног износа
на рачун Пружаоца услуге (5) пет дана пре реализације услуге
– за појединачни уговор из оквирног споразума.
Преостали износ средстава до 50% се преноси Пружаоцу
услуге у року од (45) четрдесет пет дана од дана извршења
услуге, а према Извештају комисије за примопредају услуге и
утврђеног процента смањења цене према структури цене.

Рок важења понуде

30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.

Рок и место извршења

У складу са Програмом – Прилог III

У цену су урачунати гратиси сви наведени елементи, у складу са Програмом из прилога 3 ове
Конкурсне документације.
У Потписовлашћеноглица
Дана: М.П.
Напомене:
Образацпонудепонуђачморадапопуни,потпишеипечатомовери,чиме потврђуједа сутачни подаци
који сууобрасцупонуденаведени. Уколико понуђачи подносезаједничку понуду, група понуђача
можедасе определи да образац понудепотписујуи печатомоверавају свипонуђачи из групе
понуђача или група понуђачаможедаодредиједногпонуђачаиз групекојиће
попунити,потписатиипечатом оверити образац понуде.

31

VII МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Овај оквирни споразум закључен је између:
Наручиоца: Основне и средње школе са домом ученика ''Петро Кузмјак “ са седиштем у Руском
Крстуру, ул. Русинска број 63, ПИБ: 100263189, Матични број: 08005168 кога заступа одговорно
лице , директор школе Хелена Пашо Павловић (у даљем тексту: Наручилац) и
............................................................................................................................................................
са седиштем у ..............................................., улица .....................................................................,
ПИБ:..................................................... Матични број: ...................................................................
Телефон:............................e-mail:
...............................когазаступа.........................................................................................
(у даљем тексту: Испоручилац).
Стране у Уговору сагласно констатују:
-да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12 ,
14/2015 и 68/2015 ) (у даљем тексту: Закон) спровео поступак јавне набавке мале вредности број
1/2020 са циљем закључења оквирног споразумао јавној набавци Услуга извођења екскурзије
ученика 1., 2., 5., 6. и 7. разреда и наставе у природи ученика 3.и 4. разредаОсновне и средње
школе са домом ученика ''Петро Кузмјак “;
- да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума број ....................... од
........................, у складу са којом се закључује овај оквирни споразумизмеђу Наручиоца и
Испоручиоца;
-да је Испоручилац доставио Понуду бр. ........... од ..............................., која чини саставни део овог
оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца).
Стране у уговору споразумеле су се о следећем:
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 1.
Предмет оквирног споразума је пружање услуга извођења екскурзије /наставе у природи
ПАРТИЈА ________________ , у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку
број 1/2020, Услуга извођења екскурзијеученика 1., 2., 5., 6. и 7. разреда и наставе у природи
ученика 3.и 4. разреда Основне и средње школе са домом ученика ''Петро Кузмјак “, Понудом
Испоручиоца ______________, и одредбама овог оквирног споразума.
Детаљна спецификација услуга дата је у прилогу овог оквирног споразума и чини његов саставни
део.
Ради пружања услуга које су предмет овог оквирног споразума, Испоручилац се обавезује да
изврши припрему, организује и реализује путовање и остале услуге из члана 1. овог оквирног
споразума, сходно временском периоду наведеном у програму путовања и, као и све друго
неопходно за потпуно извршење услуга који су предмет овог оквирног споразума.
Спецификација услуга (Програм – Прилог III) са јединичним ценама, дата је у прилогу овог
оквирног споразума и чини његов саставни део. Стварне количине ће се дефинисати
у појединачним уговорима о јавној набавци или у појединачним наруџбеницама о јавној
набавци.
ПОДИЗВОЂАЧ
Члан 2.
Испоручилац наступа са подизвођачем _____________________, ул. _______ из _____, који ће
делимично извршити предметну набавку, у
делу:______________________________________________________________________.
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ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 3.
Овај оквирни споразум се закључује на период до 31.12.2020. године, а ступа на снагу даном
обостраног потписивања.
Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се закључивање више уговора о јавној
набавци или издавање више наруџбеница Испоручиоцу, у зависности од стварних потреба
Наручиоца.
ВРЕДНОСТ
Члан 4.
Укупна вредност овог оквирног споразума износи ___________________ динара (словима:
_________________________________________________ динара), без урачунатог ПДВ-а.
Јединичне цене услуга исказане су у Понуди Испоручиоца без ПДВ-а.
ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из дате области.
Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума.
НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ
УГОВОРА ИЛИ ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦА
Члан 5.
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке,
Наручилац ће са Испоручиоцем закључити појединачни уговор о јавној набавци или издати
наруџбеницу о јавној набавци Испоручиоцу.
При закључивању појединачних уговора или издавању наруџбенице о јавној набавци
Испоручиоцу, не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума.
Наручилац ће појединачне набавке реализовати закључивањем уговора или издавањем
наруџбенице Испоручиоцу.
Члан 6.
Појединачни уговори или наруџбенице о јавној набавци се закључују под условима из овог
оквирног споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова испоруке,
и друго.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање по овом оквирном споразуму извршити најкасније 5
(пет) дана пре извршења услуге у износу аванса од 50%, а осталих 50% уговореног износа из
Анекса уговора ће бити уплаћено 45 (четрдесет пет) дана од дана реализације услуге према
Извештају комисије за примопредају услуге по појединачном уговору.
РОК ПРУЖАЊА УСЛУГА
Члан 8.
Испоручилац се обавезује да пружи и реализује услуге према Програму Наручиоца, који је
саставни део конкурсне документације.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
У случају измене програма или делова програма путовања по налогу Наручиоца, Наручилац је
дужан да пружаоца услуга обавести најкасније 10 дана пре дана отпочињања реализације
екскурзије.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.
Наручилац је дужан да Испоручиоцу достави списак путника најкасније 10 дана пре дана
отпочињања реализације путовања, односно екскурзије ученика.
Наручилац је дужан да обезбеди пратеће особље: наставнике и стручног вођу пута.
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Наручилац се обавезује да Испоручиоцу плати уговорену цену под условима и на начин одређен
чланом 7. овог уговора.
Наручилац се обавезује да формира Комисију за процену извршене услуге која у року од 10
дана од дана извршења/неизвршења/ делимичног извршења услуге, је дужна да сачини Извештај о
извршеној услузи екскурзије.
Комисија за
процену извршене услуге има обавезу да на основу сачињеног Извештаја о
извршеној услузи екскурзије и структуре цене утврди/не утврди проценат смањења цене услуге.
ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА И ПРИЈЕМ УСЛУГА
Члан 10.
Испоручилац се обавезује да уговорене услуге изврши у свему према техничкој документацији,
прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену
врсту услуга.
Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених услуга на основу обострано
потписаног уговора, у складу са овим уговором.
Извештај о извршеној узлузи даје Комисија за примопредају услуге, у оквиру Извештаја Комисије
за примопредају услуге, најкасније 10 дана по извршењу услуге.
Члан 11.
Испоручилац се обавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим прописима, техничким
прописима и овим уговором.
Испоручилац под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу се обавезује:
- да организује услугу пружање услуга извођења екскурзије према Програму Наручиоца, који је
саставни део овог уговора;
- да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потребан за пружање уговором преузетих
обавеза;
- доставља Опште услове путовања у броју примерака који одговара броју корисника услуге;
- да обезбеди водича група током путовања и током боравка група на екскурзији;
- да сноси трошкове здравственог осигурања;
- да сноси трошкове организовања излета _____________ за ученике;
- да се стара о правима и интересима путника сагласно добрим обичајима и узансама у области
туризма;
-да присуствује састанку Комисије за процену извршене услуге;
- да испуни све наведено у Програму (Прилог III).
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 12.
Ако Испоручилац не реализује или делимично реализује услугу која није евидентирана у
структури цене, а предвиђена је Програмом Наручиоца, Наручилац има право да својом
слободном проценом одреди вредност услуге која није реализована и изврши смањење укупне
уговорене цене услуге на основу Извештаја о извршеној услузи екскурзије који сачињава
Комисија за процену извршене услуге.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ
Члан 13.
Наручилац авансира 50% уговореног новчаног износа на рачун Пружаоца услуге пет дана пре
уговореног рока за реалицију екскурзије. Преостали износ средстава до 50% се преноси
Испоручиоцу у року од 45 дана од дана извршења услуге, а према Извештају комисије за
примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене према структури цене.
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ВИША СИЛА
Члан 14.
Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе, који доведу до ометања или
онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза
се неће продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се
догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити спречени од стране погођене
вишом силом.
Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди
већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично.
Страна у уговору погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о
настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који
регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.
Члан 16.
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране у овом оквирном
споразуму ће решавати споразумно.
У случају да споразум није могућ, спор ће решавати надлежни суд.
Члан 17.
Овај Оквирни споразум важи до 31.12.2020. године.
Члан 18.
Овај Оквирни споразум је закључен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих Наручиоцу
припада 2 (два), а Испоручиоцу 2 (два) примерка оквирног споразума.

ИСПОРУЧИЛАЦ
________________________

НАРУЧИЛАЦ
__________________________

Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој страни
модела уговора овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела оквирног
споразума.
Уколикопонуђачиподносезаједничкупонуду,групапонуђачаможеда сеопределидаобразац
уговорапотписујуи печатомоверавају свипонуђачиизгрупе понуђачаили групапонуђача
можедаодредиједногпонуђачаизгрупекојићепопунити,потписатииоверитипечатомобразац уговора.
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕСА УПУТСТВОМ КАКО ДАСЕ ПОПУНИ
За јавнунабавкууслуга– број 1/2020, Услуга извођења екскурзије ученика 1., 2., 5., 6. и 7. разреда и
наставе у природи ученика 3.и 4. разреда Основне и средње школе са домом ученика ''Петро
Кузмјак “

Број
парт
ије

1
2
3

4

5

Назив партије

Појединачна
вредност без
ПДВ-а ( за 1
ученика )

Појединачна
вредност са
ПДВ-ом ( за
1 ученика )

Укупна
вредност
оквирног
споразума
без ПДВ-а

Укупна
вредност
оквирног
споразума
са ПДВ-ом

Екскурзија ученика 1.разреда
( Катаи салаш,Мали Иђош )
Екскурзија ученика 2.разреда
( Нови Сад)
Екскурзија ученика 5.,6. и
7.разреда
( Петроварадин, Старжилово,
Сремски Карловци )
Настава у природи ученика
3.разреда
( Гучево )
Настава у природи ученика
4.разреда
( Тара )
У К У П Н О

:

У
Потписовлашћеноглица
Дана: ________________________
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
Унети појединачне и укупне вредности без ПДВ-а и са ПДВ-ом за партије за које подноси
појединачну понуду.
Напомена:
Образацструктуреценепонуђачморадапопуни,потпишеиоверипечатом,чимепотврђује да су
тачниподаци који су уобрасцунаведени.
Уколикопонуђачиподносезаједничкупонуду,групапонуђачаможеда сеопределидаобразац
структуреценепотписујуи печатомоверавају свипонуђачиизгрупе понуђачаили групапонуђача
можедаодредиједногпонуђачаизгрупекојићепопунити,потписатииоверитипечатомобразац
структурецене.
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IXОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ (навести назив
понуђача), доставља укупан износ и структуру припремања понуде, како следи у табели.
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца, и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити
печатом образац структуре цене.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
У Потписовлашћеноглица
Дана : ___________________

____________________________
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Х ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕО НЕЗАВИСНОЈПОНУДИ
У складусачланом 26.ЗЈН („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 , 14/2015 и 68/2015 ) као ичланом
2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 ) ,
_____________________________________________________________ као понуђач
саадресом_____________________________________________________________________
, дајем
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈПОНУДИ
Под пуномматеријалном и кривичном одговорношћупотврђујем дасам понуду у
поступкујавненабавкеУслуге извођења екскурзије ученика 1., 2., 5., 6. и 7. разреда и наставе у
природи ученика 3.и 4. разреда Основне и средње школе са домом ученика ''Петро Кузмјак “, број
1/2020, поднеонезависно, бездоговора са другим понуђачимаили заинтересованим лицима.

У _______________________, дана ____________________
Потпис овлашћеног лица ___________________________
Напомене:
У случајупостојањаоснованесумњеуистинитостизјавеонезависнојпонуди,
наручилацћеодмахобавеститиорганизацијунадлежнуза заштитуконкуренције. Организација
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицуизрећимерузабранеучешћаупоступкујавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона
којимсеуређујезаштитaконкуренције.Меразабранеучешћау поступкујавненабавкеможе
трајатидодвегодине.Повредаконкуренцијепредставља негативнуреференцу,усмислучлана 82.
став1.тачка 2.Закона.
Уколко понудуподносигрупа понуђача,Изјава морабитипотписана одстране
овлашћеноглицасвакогпонуђача из групепонуђача иоверена печатом.
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