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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
13/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности услуга 03/2015 дел. бр.1634 од 14.9.2015. год. и Решења о образовању комисије
за јавну набавку мале вредности услуга 03/2015, дел.бр.1635 од 14.9.2015. год.
припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности услуга- извођење екскурзије ученика трећег
разреда за школску 2015/2016. годину
ЈНМВ бр. 03/2015
Конкурсна документација садржи:

Поглавље
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

Назив поглавља
Страна
Општи подаци о јавној набавци
3
Подаци о предмету јавне набавке
4
План и програм екскурзије
5
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и
7
упутство како се доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
11
Образац понуде
18
Модел уговора
22
Образац трошкова припреме понуде
26
Образац изјаве о независној понуди
27
Образац потврде о преузимању конкурсне документације
28
Образац потврде о пријему понуде
29
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Гимназија
Адреса: Улица Слободе бр. 3, 11300 Смедерево
Интернет страница: www.gimnazijasd.edu.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су услуге – извођење екскурзије ученика трећег разреда за
школску 2015/2016. годину
(6351600 – услуге организације путовања)

4. Контакт (лице или служба)
Лица за контакт: Слађана Марковић, секретар
Е - mail адреса: gimnazijasd@ptt.rs
Број факса: 617-384
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке су услуге – извођење екскурзије ученика трећег разреда за
школску 2015/2016. годину

2. Ознака из општег речника набавки
(6351600 – услуге организације путовања)
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III ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ
ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА
Г И М Н А З И Ј Е У СМЕДЕРЕВУ
ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ
Полазак на екскурзију планиран је за 14.10.2015. године.
Релација:
Смедерево – Сент Андреја – Будимпешта – Беч – Братислава– Смедерево
1. дан
Смедерево – Сент Андреја (обилазак Београдске цркве, спомен куће Јаше
Игњатовића и споменика кнеза Лазара и Вука Караџића) – Будимпешта, смештај у
хотел, вечера, ноћење.
2. дан
Доручак, панорамско разгледање Будимпеште и обилазак знаменитости града: брдо
Гелерт и Цитадела, Тврђава и краљевска палата у Будиму, црква краља Матије,
Рибарска кула, споменик Вуку Караџићу, Парламент, Трг хероја са спомеником
„Миленијум“, српска православна црква светог Георгија. Слободно време у време у
Улици Ваци, а потом у ТЦ „Арена Плаза“. Повратак у хотел, вечера. Одлазак на
вечерњу вожњу Дунавом.
3. дан
Доручак. Полазак из Будимпеште ка Бечу, посета Шенбруну. Одлазак за
Братиславу. Смештај у хотел, вечера. Ноћење
4. дан
Доручак. Полазак из Братиславе ка Бечу. Панорамско разгледање Беча аутобусом. Посета
Природњачком
музеју.
Шетња
старим
градским
језгром
уз
разгледање
знаменитости.Слободно време у Улици Maria Hilfer Strasse - Беч. Повратак у Братиславу,
вечера, ноћење.

5. дан
Доручак. Братислава, панорамско разгледање града. Слободно време до поласка у
центру града. Полазак за Смедерево око 13,00 сати.
-

Време реализације: октобар 2015. године
Трајање екскурзије: 5 дана – 4 ноћења
Aутобуси високе туристичке класе, стар са свом исправном пратећом аудиовизуелном опремом и професионалним возачима који познају градове и путеве
којима се путује
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-

-

Сви трошкови организације екскурзије, путарине, улазнице и сл. падају на терет
агенције
Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања
Лиценцирани туристички водичи и то по један водич на највише 45 ученика
Полиса међународног здравственог осигурања за ученике и њихове пратиоце
Понуду дати на бази полупансиона (доручак, вечера)
Смештај групе у хотелима са минимум три звездице у 1/2 или 1/3 собама са
купатилом на бази полупансиона
Све посете урачунати у цену; без факултативних активности
Обезбеђени услови за безбедност путовања у складу са Правилником о наставном
плану и програму за гимназију („Службени гласник РС Просветни гласник“ бр.
1/2009)
Предвидети вечерње садржаје за целу групу
Број гратиса је минимум 1 ученик на 25 плативих + гратис за 7 одељењских
старешина и вођу пута
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане
чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2)
Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);Лиценца за обављање послова туристичке
организације коју издаје Регистратор туризма, на основу члана 51.Закона
у туризму (“Сл.гласник РС“бр.36/2009)
6) 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 (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
1.3. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
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додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. (76. ст. 2
Закона)
1) обезбеђен по један водич са лиценцом на максимално 45 ученика
1.4.Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних 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 IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
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.
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 IV одељак 3.), потписану од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Агенција мора приложити доказе о лиценци водича и то: фотокопију лиценце за најмање
три турустичка водича и потврду о сталном радном односу тих водича у туристичкој
агенцији, или Уговор о њиховом ангажовању од стране туристичке агенције за 2015.
годину.
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.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
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.
8

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. 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
________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке мале вредности испуњава све услове из чл. 75. 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.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

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. 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 мале вредности испуњава све услове из чл. 75. 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.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
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 наручиоца са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга –
извођења екскурзије ученика трећег разреда, ЈНМВ бр. 03/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
до 30.9.2015. године до 12.00 часова без обзира на начин како је понуда послата.
Јавно отварање понуда биће 30.9.2015.године у 12.30 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:
- Образац понуде ( образац мора бити попуњен у целости, потписан од стране овлашћеног
лица понуђача и оверен печатом понуђача)
- Изјаву о испуњавању услова из чл. 75. Закона (образац потписује овлашћено лице
понуђача и оверава га печатом понуђача)
- Изјаву о независној понуди (образац потписује овлашћено лице понуђача и оверава га
печатом понуђача)
- Модел уговора (сваку страну обрасца понуђач попуњава, парафира и оверава
печатом понуђача)
- Фотокопију лиценце за обављање послова туристичке агенције
- Фотокопије лиценци за најмање три турустичка водича и потврдa о сталном
радном односу тих водича у туристичкој агенцији, или фотокопија Уговора о
њиховом ангажовању од стране туристичке агенције за 2015. годину.

11

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца
са
назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку – извођења екскурзије ученика трећег разреда,
ЈНМВ бр. 03/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку – извођења екскурзије ученика трећег разреда,
ЈНМВ бр. 03/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку – извођења екскурзије ученика трећег разреда,
ЈНМВ бр. 03/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку – извођења екскурзије ученика трећег
разреда, ЈНМВ бр. 03/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”.
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.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то
податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РЕАЛИЗАЦИЈЕ, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтев у погледу начина плаћања.
Плаћање се врши на следећи начин: аванс 1/3 од уговорене цене ће бити уплаћен 2
дана пре извршења услуге, а остале 2/3 уговореног износа ће бити уплаћене у року од 45
дана од дана реализације услуге у две једнаке рате.
8.2. Захтев у погледу реализације екскурзије
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Екскурзија може бити реализoвана ако се пријави најмање 60% ученика трећег
разреда.
Укупан број ученика трећег разреда је 185 распоређених у седам одељења.
Минималан број ученика да би се екскурзија реализовала је 111а максималан број је
185.
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде је 90 дана.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА
У ПОНУДИ
Цена мора бити ФИКСНА исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима које
понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија
и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику, и то: путем поште на адресу:
Гимназија Смедерево; Улица Слободе бр. 3; 11300 Смедерево; електронске поште
на e-mail: gimnazijasd@ptt.rs или факсом на број: 026/617-384 тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана
пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
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додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити
у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 03/2015".
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор
најповољније
понуде
„Најнижа понуђена цена“.

ће

се

извршити

применом

критеријума:

15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио више гратиса за ученике. У случају истог
број гратиса за ученике, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који по
15

полиси има већу максималну суму осигурања (проверу ће извршити Наручилац у
Агенцији за привредне регистре).
16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из поглавља
IV одељак 3.).
17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на
e-mail gimnazijasd@ptt.rs , факсом на број 026/617-384 или препорученом пошиљком са
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом
захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је
примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без
обзира на начин достављања. После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или
одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту
права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека
тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу
од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број
жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате:
Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга
ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.
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Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда такса износи 60.000,00
динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

19. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Одлука о додели уговора биће донета на основу извештаја о стручној оцени понуда, а у року од 8
дана од дана отварања понуда

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од
8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона.
Пружалац услуге дужан је да приликом потписивања Уговора достави Наручиоцу
регистровану бланко сопствену меницу и менично овлашћење за повраћај исплаћеног
аванса са ПДВ-ом у висини примљеног аванса, који треба да буде са клаузулом „без
протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 15 дана дужим од дана реализације
екскурзије.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном писму.
Ако понуђач чија је понуда изабрана, не приступи закључењу уговора или не достави
средство обезбеђења, односно не достави потписан уговор, (у року од три дана од дана
достављања уговора на потпис) наручилац може закључити уговор са првим следећим
најповољнијим понуђачем, о чему ће писано обавестити све понуђаче.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) 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.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

_______________________________________________

( назив понуђача )
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ПОНУДА
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА
ГИМНАЗИЈЕ У СМЕДЕРЕВУ ЗА ШК. 2015/2016. ГОДИНУ
ЦЕНА екскурзије
по ученику
са свим трошковима
РЕЛАЦИЈА
СМЕДЕРЕВО – СЕНТ АНДРЕЈА –
БУДИМПЕШТА – БЕЧ – БРАТИСЛАВА–
СМЕДЕРЕВО
Додатни број гратиса за ученике (уписати)
НАЗИВ
ХОТЕЛА
ГДЕ
ЋЕ
БИТИ
СМЕШТЕНИ УЧЕНИЦИ И ПРАТИОЦИ
НАЗИВ АУТОПРЕВОЗНИКА
(Аутобуси високе туристичке класе)
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
овлашћеног представника понуђача као и
водича који ће путовати са ученицима

1.
2.
3.
4.

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

НАПОМЕНА:
Цена у понуди је фиксна и не може се мењати до истека уговора.
Важност понуде до истека уговора.
ЗА ПОНУЂАЧА
м.п. _________________
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у
обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

21

VII

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР
о организовању и извођењу екскурзије
Закључен дана ______________ године између:

1. ________________________________, ПИБ: ____________, матични број:
____________, текући рачун: __________________, лиценца за организовање
туристичких путовања број: _______________________
од
_________________. године, коју заступа
____________________, директор
туристичке агенције (у даљем тексту: Агенција-Понуђач)

2. Гимназије, Смедерево,Улица Слободе бр. 3, матични број: 07198574, шифра
делатности: 8531, ПИБ: 100969259, текући рачун: 840-655760-08 коју заступа в.д.
директора Александар Маринковић, (у даљем тексту: Наручилац)
Уговорне стране констатују:
• да је Школа на основу инструкција Министарства финансија и Министарства просвете а у складу са Законом
о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'' број 124/12), спровела поступак јавне набавке
мале вредности услуга-извођења екскурзије ученика трећег разреда и објавила позив за подношење понуда на
Порталу јавних набавки
• да је Понуђач доставио своју понуду заведену код наручиоца број ____ од __________ године
која се
налази у прилогу и саставни је део уговора;
• да понуда Понуђача у потпуности одговора условима из конкурсне документације која се налази у прилогу и
саставни је део уговора;
• да је Наручилац у складу са Законом, на основу Понуђачеве понуде и Одлуке о додели уговора број ___ од
________.2015. године, изабрао Понуђача као најповољијег за предмет уговора.

Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог Уговора је регулисање међусобних права и обавеза уговорних страна
поводом реализације екскурзије ученика трећег разреда Гимназије у Смедереву, према
Плану и Програму путовања на релацији Смедерево – Сент Андреја – Будимпешта –
Беч – Братислава– Смедерево, која ће се реализовати у периоду од ___________ до
__________ године, у трајању од 5 дана, односно 4 ноћења.
Полазак је предвиђен за ________________. године у ___ часова,
повратак за Смедерево_____________ године у _______часова.

а

Члан 2.
Саставни део овог Уговора чини понуђени План и Програм путовања, општи
услови путовања са којима су упознати родитељи ученика, конкурсна документација, као
и прихваћена понуда Агенције.
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Члан 3.
Цена екскурзије је фиксна и по ученику са урачунатим свим трошковима износи
___________ динара.
Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање по овом уговору извршити тако што ће се
1/3 уговореног износа уплатити авансно 2 дана пре извршења услуге у а остале 2/3
уговореног износа из Анекса уговора ће бити уплаћено року од 45 дана од дана
реализације услуге у две једнаке рате.
Члан 4.
Агенција прихвата да је Наручилац ослобођен свих накнадних издатака за извођење
уговореног Плана и Програма путовања из члана 1. овог Уговора.
Члан 5.
Пружалац услуге дужан је да приликом потписивања Уговора достави Наручиоцу
регистровану бланко сопствену меницу и менично овлашћење за повраћај исплаћеног
аванса са ПДВ-ом у висини примљеног аванса, који треба да буде са клаузулом „без
протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 15 дана дужим од дана реализације
екскурзије.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат
од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном писму.

Члан 6.
Агенција се обавезује да обезбеди за учеснике путовања смештај у хотелима са
најмање 3 * и квалитетну исхрану на бази полупансиона у складу са Планом и Програмом
путовања и то:
Смештај у хотелу __________________ у __________________
Смештај у хотелу _________________ у __________________
Смештај у хотелу __________________ у __________________
Овлашћени представник агенције који путује са
_________________________________________ (име и презиме)

ученицима

је

Аутопревозник је _________________________________________________ који
превози ученике са аутобусима.

Члан 7.
Агенција се обавезује да превоз ученика организује у аутобусима високе
туристичке класе у свему према Закону о безбедности саобраћаја и другим прописима који
регулишу питање организације ђачких екскурзија, да обезбеди услове за удобан и
безбедан превоз ђака, наставног и другог особља које учествује у реализацији путовања,
да испуњава потребне услове у погледу техничке исправности аутобуса, а све у складу са
понудом Агенције.
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Члан 8.
Агенција се обавезује да обезбеди најмање по 1 гратис на 25 ученика, 7 гратиса за
наставнике пратиоце ученика на екскурзији и 1 гратис за вођу пута.
Агенција одобрава додатно _____ гратиса за ученике (уписати број).
Члан 9.
Агенција се обавезује да за време реализације екскурзије свим ученицима и њиховим
пратиоцима обезбеди полису међународног здравственог осигурања.
Лекара пратиоца који ће путовати са ученицима обезбеђује Агенција.
Члан 10.
Агенција се обавезује да за уговорену екскурзију обезбеди стручног и
квалификованог водича и то једног водича на највише 45 ученика.
Члан 11.
У случају учињене штете у току трајања екскурзије од стране учесника путовања,
сачиниће се записник о насталој штети на лицу места у присуству представника Агенције,
возача (за штете учињене на возилу), односно представника хотела – ресторана (за штету
учињену у хотелу - ресторану).
Причињену штету дужан је да надокнади извршилац самостално
осталима.

или солидарно са

Члан 12.
Агенција се обавезује да ће поступати савесно и одговорно у обезбеђењу квалитета и
приоритета договорених услуга, поштујући позитивне прописе и добре пословне обичаје
који важе за услуге која су предмет овог уговора.
Члан 13.
Наручилац се обавезује:
- да Пружаоцу услуга плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4.
овог Уговора.
- да обавести ученике, родитеље и наставнике пратиоце ученика на екскурзији о
Програму путовања, и општим условима путовања;
- да достави потребну документацију Агенцији;
- да преко наставника пратиоца ученика на екскурзији обезбеди одржавање реда током
путовања, стара се о не изазивању сукоба са трећим лицима и понашању у складу са
правним нормама држава у којима се борави;
- да се приликом путовања придржава Програма путовања и да не омета његову
реализацију;
- да обавештава Агенцију о свему што је битно за испуњење обавеза из овог Уговора.

Члан 14.
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Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове настале у примени овог
Уговора реше споразумно, а уколико то не буде могуће да га решава надлежни суд.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два)
сваку уговорну страна.
ЗА АГЕНЦИЈУ
_______________________
Поптпис овлашћеног лица

за

ЗА НАРУЧИОЦА
_____________________
Александар Маринковић

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити
закључен са изабраним понуђачем.
Модел уговора обавезно попунити, потписати од стане овлшћеног лица
понуђача и оверити печатом.
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама, _________________________,
(Назив понуђача)

даје:
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности услуга-извођења екскурзије трећег разреда
Гимназије у Смедереву за школску 2015/2016. годину ЈНМВ бр. 03/2015, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
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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X ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПОТВРДА
О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку мале вредности услуга-извођења екскурзије ученика трећег разреда
Гимназије у Смедереву за школску 2015/2016. годину

Потврђујем да сам дана __________________ године
име понуђача______________________________________________________
са седиштем у ____________________, ул. _________________________бр. ___.

у

Матични број: ___________________ПИБ: ________________________________
Контакт особа:_________________________________________________________
Контакт телефон: ______________ факс: __________
преузео конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности услуга-извођења
екскурзије ученика трећег разреда Гимназије у Смедереву за школску 2015/2016. годину.

м.п.

ЗА ПОНУЂАЧА
________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА
Образац потврде понуђач преузима приликом преузимања конкурсне документације и попуњену и
оверену доставља наручиоцу у најкраћем могућем року. Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да
достави потврду о преузимању конкурсне документације.
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XI ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ

На основу члана 102. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'',
број 124/12), Гимназија у Смедереву издаје,

ПОТВРДУ
О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ
за јавну набавку мале вредности услуга – извођења екскурзије ученика трећег
разреда Гимназије у Смедереву за школску 2015/2016 годину
Овом потврдом Гимназија у Смедереву потврђује да је од стране
_______________________________________________
(име
и
презиме),
као овлашћеног представника Понуђача ___________________________________ из
__________________
ул.
___________________________________
бр.
____,
предата Понуда за Јавну набавку мале вредности услуга-извођења екскурзије ученика
трећег разреда Гимназије у Смедереву за школску 2015/2016 годину
Понуда је код наручиоца евидентирана и заведена под бр.________
____. ____. 2015.године у _________ часова.

м.п.

од

ЗА НАРУЧИОЦА
________________

НАПОМЕНА:
Наручилац ће потврду о пријему понуде издати само понуђачима који понуду доставе
непосредно – директно на наведену адресу наручиоца у позиву за достављање понуде.
Потврда о пријему понуде неће се издавати понуђачима који понуду доставе поштом или преко
курирских служби.
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