ОСНОВНА ШКОЛА
„2.ОКТОБАР“ Зрењанин,
drugioktobar@os2oktobar.edu.rs
Марка Орешковића 48
Тел.: 023/ 542 058, 525 990
Број: 3-3/20
Датум: 24.2.2020.г.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА извођење екскурзија и наставе у природи
за ученике у школској 2019/2020. години
У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.1/2020

Зрењанин, фебруар.2020. године

12.3.2020.г. до 12,00 часова

Крајњи рок за достављање понуда:

Основна школа „2. Октобар“, Зрењанин,
ул. Марка Орешковића бр. 48
- за партију 1 : 12.3.2020.г. у 17,00 часова
- за партију 2 : 12. 3.2020.г. у 17,00 часова
- за партију 3 : 12. 3.2020.г. у 17,00 часова
- за партију 4 : 12.3.2020.г. у 17,30 часова
- за партију 8 : 12. 3.2020.г. у 17,00 часова

Понуде доставити на адресу :

Јавно отварање понуда, обавиће се
у ОШ „2.октобар“ у секретаријату
школе у Зрењанину

Конкурсна документација се састоји
од укупно 73
стране.

-

за партију 5 : 12.3.2020.г. у 17,30 часова
за партију 6 : 12.3.2020.г. у 17,30 часова
за партију 7 : 12.3.2020.г. у 17,30 часова
-

-
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и
68/15 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. 86/2015),
Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Сл. гласник
РС“, бр. 30/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 3-1/20 од 30.1.2020. године и Решења
о образовању комисије за спровођење ЈНМВ бр.1.2.1/2020, дел. бр. 3-2/20 од 30.1.2020. године,
припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За Јавну набавку услуга Извођење екскурзија и наставе у природи за ученике у школској 2019/2020. години
Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3

II

Подаци о предмету јавне набавке

4

III

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

IV

Упутство понуђачима како да сачине понуду

5-8

9-14
15-22

VI

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне
додатне услуге и сл.
Образац понуде

VII

Модел уговора и Анекса уговора

35-66

VIII

Образац трошкова припреме понуде

67

IX

Образац изјаве о независној понуди

68

X

Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. ст. 2. Закона

69

XI

Образац изјаве о давању средстава финансијског обезбеђења

70

XII

Референтна листа изведених екскурзија ученика

71

XIII

Потврда

72

XIV

Изјава

73

V

23-34
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Основна школа „2.октобар“ Зрењанин
Адреса: Зрењанин, Марка Орешковића број 48
Матични број: 08116687
ПИБ: 100654555
Шифра делатности: 8520
Интернет страница: www.os2oktobar.edu.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом,
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и у складу са Правилником о набавкама ОШ
„2.октобар“ Зрењанин.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке ЈНМВ бр. 1.2.1/2020 су услуге – извођење екскурзијa и наставе у природи за
ученике у школској 2019/2020. години.
Назив и ознака из општег речника набавки: 63516000 – Услуге организације путовања.
Процењена вредност јавне набавке је 2.430.000,00 рсд.
4. Контакт:
Лице за контакт: секретар школе – Јагода Стефањеско, дипл.правник.
Е - mail адреса: drugioktobar@os2oktobar.edu.rs, број тел. 023/542058, 525990.
5. Подаци о начину, месту и роковима за подношење понуда:
Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у
затвореној и запечаћеној коверти или кутији (затвореној на начин да се приликом отварања понуда
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара) на адресу наручиоца – ОШ „2.октобар“
ЗРЕЊАНИН, Марка Орешковића 48, са обавезном назнаком на лицу коверте: „НЕ ОТВАРАТИ –
набавка услује- извођење екскурзије и наставе у природи бр.1.2.1/2020“, обавезно са назнаком
броја и назива партије за коју се понуда подноси, поштом, или лично у канцеларији секретаријата
наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона понуђача, као и име
особе за контакт и е-mail.
Рок за подношење понуда је 12.3.2020. године до 12,00 часова.
Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде примљена након
датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.
6. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину подношења
пуномоћја:
Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама школе у Зрењанину, ул.
Марка Орешковића 48.
Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 12.3.2020. године и то:
За прву партију: 12.3.2020.г. у 17,00 часова
За другу партију: 12. 3.2020.г. у 17,00 часова
За трећу партију: 12.3.2020.г. у 17,00 часова
За осму партију: 12.3.2020 у 17,00 часова
За четврту партију: 12.3.2020.г. у 17,30 часова
За пету партију: 12.3.2020. у 17,30 часова
За шесту партију: 12.3.2020. у 17,30 часова
За седму партију: 12.3.2020. у 17,30 часова
Време и начин подношења пуномоћја:
Представници понуђача морају имати потписано, заведено и оверено овлашћење које ће предати
Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.
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7.Одлука о додели уговора:
На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац ће донети Одлуку о додели уговора у року
од 8 дана по истеку рока за подношења Захтева за заштиту права понуђача.
8. Циљ поступка:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора са једним понуђачем, за сваку партију
на период до краја школске 2019/2020 године.
Наручилац ће закључити по један уговор за сваку партију и Анекс угобора, уколико прибави
сагласности најмање 60% родитеља ученика истог разреда за реализацију екскурзије, односно 80 %
родитеља ученика истог разреда за реализацију наставе у природи, а након спроведене анкете по
отварању понуда.
Изузетно настава у природи односно екскурзија може да се организује за ученике одељења у којем
писмену сагласност да најмање 60% родитеља ученика. (Чл. 8. Правилник о организацији и
остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Сл.гл.РС“ бр. 30/2019).

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
1. Предмет јавне набавке ЈНМВ бр. 1.2.1/2020 су услуге – извођење екскурзијa и наставе у природи
за ученике у школској 2019/2020. години.
Техничке спецификације предмета јавне набавке дефинисане су у делу V конкурсне документације
под називом „Техничке спецификације“.
2. Назив и ознака из општег речника набавке:
Услуге организације путовања – 63516000
3. Партије:
Јавна набавка је обликована по партијама, и то:
- Партија 1 – екскурзија за 1. разред
- Партија 2 – екскурзија за 2. и 3. разред
- Партија 3 – екскурзија за 4. разред
- Партија 4 – екскурзија за 5. разред
- Партија 5 – екскурзија за 6. разред
- Партија 6 – екскурзија за 7. разред
- Партија 7 – екскурзија за 8. разред
- Партија 8 - настава у природи за ученике 2. разреда.
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 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) 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).
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 III одељак 4.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује
да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 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 X одељак 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.
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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.
3. ДОДАТНИ УСЛОВИ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ
УСЛОВА
ДОДАТНИ УСЛОВИ из члана 76. ЗЈН за све партије:
Наручилац у конкурсној документацији захтева додатне услове за учешће у поступку јавне
набавке и то:
1) Референтна листа – потврда да је понуђач основним школама у претходне три
године (2017, 2018, 2019.) реализовао услуге извођења излета, екскурзија или наставе у
природи којом доказује референце и искуство у ђачком и омладинском туризму и то по 5
уговора за сваку тражену годину.
Доказ: Попуњен и оверен Образац– Поглавље XII на страни 40.
4. 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 _____________________________________________(навести назив понуђача) у поступку
јавне набавке извођење екскурзија и наставе у природи, број 1.2.1/2020 за ученике у школској
2019/2020. години, 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;
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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:_____________

Понуђач:
_____________________

М.П.

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА
ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 1. И ЧЛАНА 76. ЗЈН ЗА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр.
124/12,14/ 2015 и 68/ 15), као заступник групе понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Члан групе понуђача ________________________________________________________________ из
_____________________________________________ под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу у потпуности испуњава све обавезна услове из члана 75. ЗЈН и ове конкурсне
документациј за учешће у поступку предметне јавне набавке 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;
Изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података прекршај, у складу са чланом 170. став 1.
тачка 3. ЗЈН.
Место:_____________
Датум:_____________

НОСИЛАЦ ПОСЛА:
М.П.

_____________________
(име и презиме овлашћеног лица)
_______________________
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(потпис овлашћеног лица)
Напомена I: Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) изјаву потписује и
оверава члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено лице.
Напомена II: Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац
фотокопира и попуни за сваког члана групе понуђача.

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 извођење екскурзија и наставе у природи
за ученике у школској 2019/2020. години, број 1.2.1/2020, 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 (или стране државе када има седиште на њеној
територији).

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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IV 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, 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: Основна школа „2. октобар“ Зрењанин, ул. Марка Орешковића бр. 48 ,
23000 Зрењанин, са назнаком: :
„Понуда за јавну набавку услуге - извођење екскурзија и наставе у природи за ученике у
школској 2019/2020. години, ЈНМВ бр. 1.2.1/2020, за партију ____ (ставити број партије) – НЕ
ОТВАРАТИ“.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, 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 (потписан, оверен и са деловодним бројем, у потпуности попуњен на начин
како се тражи у конкурсној документацији, без исправки, дописаних и прецртаних деловаставки)
- модел уговора (потписан, оверен и са деловодним бројем, у потпуности попуњен на начин
како се тражи у конкурсној докуметнацији, без исправки, дописаних и прецртаних деловаставки, подаци унети у модел морају се слагати са подацима у понуди)
- изјаву понуђача о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама
- образац трошкова припреме понуде из поглавља (ако има трошкова)
- образац изјаве о независној понуди.
3. ПАРТИЈЕ
Набавка је обликована у oсам партија:
- Партија 1 – екскурзија за 1. разред
- Партија 2 – екскурзија за 2. и 3. разред
- Партија 3 – екскурзија за 4. разред
- Партија 4 – екскурзија за 5. разред
- Партија 5 – екскурзија за 6. разред
- Партија 6 – екскурзија за 7. разред
- Партија 7 – екскурзија за 8. разред
- Партија 8 - настава у природи за ученике 2. разред
-

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.
Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
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-

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, она мора бити поднета тако да се
може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или
више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу
бити достављени у једном примерку за све партије.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. 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: Основна школа „2. октобар“
Зрењанин, ул. Марка Орешковића 48, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуге – извођење екскурзија и наставе у природи, за ученике
у школској 2019/2020. години, ЈН бр. 1.2.1/2020 - НЕ ОТВАРАТИ“, обавезно са назнаком броја и
назива партије за коју се подноси или „Допуна понуде за јавну набавку услуге – извођење
екскурзија и наставе у природи за ученике у школској 2019/2020. години, ЈН бр. 1.2.1/20– НЕ
ОТВАРАТИ“ обавезно са назнаком броја и назива партије за коју се подноси или „Опозив понуде за
јавну набавку услуге – извођење екскурзија и наставе у природи за ученике у школској
2019/2020. години, ЈН бр. 1.2.1/20– НЕ ОТВАРАТИ“ обавезно са назнаком броја и назива партије за
коју се подноси или „Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге – извођење екскурзија и
наставе у природи за ученике у школској 2019/2020. години, ЈН бр. 1.2.1/2020 – НЕ ОТВАРАТИ“
обавезно са назнаком броја и назива партије за коју се подноси.
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.
6. 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.
7. 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
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подизвођачу, а који не може бити већи од 30%, 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.
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 III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова
(Образац изјаве из поглаваља X).
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.
8. 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 у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 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 III
конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве
из поглавља X).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је до 45 дана и дефинисан је у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС" бр. 119/2012), на основу документа који
поднесе понуђач.
Понуђач је дужан да приликом доставе рачуна (фактуре) наручиоцу.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача, по динамици како је у упутству за састављање понуде
назначено за сваку партију.
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Изузетно, цене се због објективних разлога могу кориговати по протеку рока важења понуде и то:
- Уколико се ради о набавци услуга чија цена искључиво зависи од кретања цена на домаћем
тржишту, могуће је извршити промену цена највише у складу с индексом потрошачких цена у
Републици Србији према званично објављеним подацима Републичког завода за статистику, од
престанка рока важења понуде до захтева за промену цена, а на основу аргументованих писмених
доказа о потреби промене цена;
- Уколико се ради о набавци добара на чију цену утичу и други фактори (дневни курс, промена цена
регулисаних одлуком државних органа и сл.) могуће је извршити промену цена на основу
аргументованих доказа о потреби промене цена.
Захтев за промену цена може поднети понуђач или наручилац.
Захтев за промену цена садржи називе добара за које се тражи промена цена са понуђеном ценом и
новом ценом, датум примене нове цене, кртко образложење разлога повећања цена и прилоге.
Захтев за промену цене подноси се најмање 5 дана пре намераване промене цена. Уколико захтев буде
прихваћен у целини или делимично, промена уговорених цена регулисаће се посебним анексом
уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено
искаже у динарима.
11. 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.
12.
ЗАШТИТА
ПОВЕРЉИВОСТИ
ПОДАТАКА
КОЈЕ
НАРУЧИЛАЦ
СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику
путем поште или e-mail
drugioktobar@
os2oktobar.edu.rs,
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуде.
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Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 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. 1.2.1/2020, набавка услуге – извођење
екскурзија и наставе у природи за ученике у школској 2019/2020. години”.
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.
14. 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.
15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у
складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан
предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку
закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје
се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет)
дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене
рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да
се продужи.
16. КРИТЕРИЈУМА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
Уколико више понуђача имају исту цену, предност има понуђач чија понуда је са дужим роком
важења.
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17. 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 III одељак 3.).
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или
пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту
права се доставља непосредно 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
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом
захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 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 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за
подношење понуда.
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 пријема
одлуке.
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 законском
износу (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број
50-016, сврха: Републичка
административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
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 исправна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
20. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за
доделу уговора из члана 107. Законом о јавним набавкама.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који
се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети
поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком
због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно наредних шест месеци.
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Након анкетирања родитеља ученика, утврдиће се да ли је испуњен прописан минималан број
ученика за реализацију екскурзије сходно одредбама Правилника о организовању и остваривању
наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС“, бр. 30/19), те ће се иста
реализовати или поступак обуставити.

V ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПОДАЦИ ЗА ТЕХНИЧКУ СПЕЦИФИКАЦИЈУ:
ПАРТИЈА БР. 1 – први разред
Програм
туристичког
путовања

Релација: Зрењанин – Бело Блато – Зрењанин
Полазак из Зрењанина у 9 часова; обилазак Основне школе, Етно
куће, обилазак салаша, језера, радионице (укључене улазнице)

Један дан
Трајање
Време реализације 20.мај 2020. године
По Програму екскурзије и датој сагласности Савета родитеља, у
свему по одредбама Правилника о организовању и остваривању
Начин
наставе у природи и екскурзије у основној школи („Сл. гласник
реализације
РС“, бр. 30/19)
У свему по одредбама Правилника о начину обављања
Превоз
организованог превоза деце („Сл. гласник РС“ бр. 52/19 и 61/19)
Реализацију Програма путовања у потпуности, а нарочито:
- превоз до одредишта и повратак;
- осигурање свих путника од последица несрећног случаја;
- лиценцираног туристичког водича;
- уговорен термин за улаз и улазнице за објекте по
Аранжман
програму путовања (ако посета није бесплатна);
обухвата
- накнаду за наставнике за додатну бригу о деци (нето
500,00 динара) по ученику и дану;
- 1 гратис на 15 плативих ученика по разреду;
- гратис за 3 одељењске старешине.
Укупан планирани број: 70 ученика – 3 одељења (тачан број ће
Број ученика
бити утврђен по добијању писмене сагласности родитеља)
Број одељенских
3
старешина
Пратилац групе –
Лиценцирани туристички водич
водич
Плаћање је динарско на рачун понуђача у 3 месечне рате (2
авансне месечне уплате након закључења уговора, а након
реализације екскурзије рок за уплату последње 3. рате је до 45
Плаћање
дана од дана доставе коначне фактуре, у складу са Законом о
роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС“, бр.119/2012).
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ПАРТИЈА БР. 2 – други и трећи разред

Програм
туристичког
путовања
Трајање
Време реализације
Начин
реализације
Превоз

Аранжман
обухвата

Број ученика
Број одељенских
старешина
Пратилац групе –
водич

Плаћање

Релација: Зрењанин – Нови Сад – Зрењанин
Полазак из Зрењанина у 8 сати; обилазак музеја,катакомбе, родна
кућа Јована Јовановића Змаја, Стражилово.
Један дан
15.маја 2020. године
По Програму екскурзије и датој сагласности Савета родитеља, у
свему по одредбама Правилника о организовању и остваривању
наставе у природи и екскурзије у основној школи („Сл. гласник
РС“, бр. 30/19)
У свему по одредбама Правилника о начину обављања
организованог превоза деце („Сл. гласник РС“ бр. 52/19 и 61/19)
Реализацију Програма путовања у потпуности, а нарочито:
- превоз до одредишта и повратак;
- осигурање свих путника од последица несрећног случаја;
- лиценцираног туристичког водича;
- уговорен термин за улаз и улазнице за објекте по
програму путовања (ако посета није бесплатна);
- накнаду за наставнике за додатну бригу о деци (нето
500,00 динара) по ученику и дану;
- 1 гратис на 15 плативих ученика по разреду;
- гратис за 6 одељењских старешина + један дечији
пратилац
Укупан планирани број: 103 ученика – 6 одељења (тачан број ће
бити утврђен по добијању писмене сагласности родитеља)
3
Лиценцирани туристички водич
Плаћање је динарско на рачун понуђача у 3 месечне рате (2
авансне месечне уплате након закључења уговора, а након
реализације екскурзије рок за уплату последње 3. рате је до 45
дана од дана доставе коначне фактуре, у складу са Законом о
роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС“, бр.119/2012).
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ПАРТИЈА БР. 3 – четврти разред

Релација: Зрењанин – Београд – Зрењанин
Полазак из Зрењанина у 8 сати, обилазак музеја ваздухопловстваСурчин, музеј илузија, музеј Николе Тесле, Авала-споменик
Незнаном јунаку и авалски торањ
Један дан
Трајање
Време реализације Крај априла почетак маја 2020.г.
По Програму екскурзије и датој сагласности Савета родитеља, у
свему по одредбама Правилника о организовању и остваривању
Начин
наставе у природи и екскурзије у основној школи („Сл. гласник
реализације
РС“, бр. 30/19)
У свему по одредбама Правилника о начину обављања
Превоз
организованог превоза деце („Сл. гласник РС“ бр. 52/19 и 61/19)
Реализацију Програма путовања у потпуности, а нарочито:
- превоз до одредишта и повратак;
- осигурање свих путника од последица несрећног случаја;
- лиценцираног туристичког водича;
- уговорен термин за улаз и улазнице за објекте по
Аранжман
програму путовања (ако посета није бесплатна);
обухвата
- накнаду за наставнике за додатну бригу о деци (нето
500,00 динара) по ученику и дану;
- 1 гратис на 15 плативих ученика по разреду;
- гратис за 3 одељењске старешине.
Укупан планирани број: 62 ученика – 3 одељења (тачан број ће
Број ученика
бити утврђен по добијању писмене сагласности родитеља)
Број одељенских
3
старешина
Пратилац групе –
Лиценцирани туристички водич
водич
Плаћање је динарско на рачун понуђача у 3 месечне рате (2
авансне месечне уплате након закључења уговора, а након
реализације екскурзије рок за уплату последње 3. рате је до 45
Плаћање
дана од дана доставе коначне фактуре, у складу са Законом о
роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС“, бр.119/2012).
Програм
туристичког
путовања
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ПАРТИЈА БР. 4 – пети разред

Релација: Зрењанин – Суботица-Палић – Зрењанин
Полазак из Зрењанина у јутарњим часовима повратак до 22 часа.
; вожња до Фантаста, обилазак града Суботице-градску кућу,
Синагогу, палату Рајхп, одлазак на Палић у зооврт,
Један дан
Трајање
Време реализације 9.мај 2020. године
По Програму екскурзије и датој сагласности Савета родитеља, у
свему по одредбама Правилника о организовању и остваривању
Начин
наставе у природи и екскурзије у основној школи („Сл. гласник
реализације
РС“, бр. 30/19)
У свему по одредбама Правилника о начину обављања
Превоз
организованог превоза деце („Сл. гласник РС“ бр. 52/19 и 61/19)
Реализацију Програма путовања у потпуности, а нарочито:
- превоз до одредишта и повратак;
- осигурање свих путника од последица несрећног случаја;
- лиценцираног туристичког водича;
- уговорен термин за улаз и улазнице за објекте по
Аранжман
програму путовања (ако посета није бесплатна);
обухвата
- накнаду за наставнике за додатну бригу о деци (нето
500,00 динара) по ученику и дану;
- 1 гратис по одељењу;
- гратис за 3 одељењске старешине.
Укупан планирани број: 67 ученика – 3 одељења (тачан број ће
Број ученика
бити утврђен по добијању писмене сагласности родитеља)
Број одељенских
3
старешина
Пратилац групе –
Лиценцирани туристички водич
водич
Плаћање је динарско на рачун понуђача у 2 месечне рате након
закључења уговора, а након реализације екскурзије рок за уплату
последње рате је до 45 дана од дана доставе коначне фактуре, у
Плаћање
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“,
бр.119/2012).
Програм
туристичког
путовања
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ПАРТИЈА БР. 5 – шести разред

Релација: Зрењанин – Смедерево, Виминацијум – Зрењанин
Полазак из Зрењанина око 7,30 часова до 19,00 часова; обилазак
Програм
Смедеревске тврђаве, посета ергели Љубичево, обилазак
туристичког
археолошког парка Виминацијум и парка Мамут подземна
путовања
пећина, спомен облежје Шатор пожаревачког мира.
Један дан
Трајање
Време реализације 25.април 2020. године
По Програму екскурзије и датој сагласности Савета родитеља, у
свему по одредбама Правилника о организовању и остваривању
Начин
наставе у природи и екскурзије у основној школи („Сл. гласник
реализације
РС“, бр. 30/19)
У свему по одредбама Правилника о начину обављања
Превоз
организованог превоза деце („Сл. гласник РС“ бр. 52/19 и 61/19)
Реализацију Програма путовања у потпуности, а нарочито:
- превоз до одредишта и повратак;
- осигурање свих путника од последица несрећног случаја;
- лиценцираног туристичког водича;
- уговорен термин за улаз и улазнице за објекте по
Аранжман
програму путовања (ако посета није бесплатна);
обухвата
- накнаду за наставнике за додатну бригу о деци (нето
500,00 динара) по ученику и дану;
- 1 гратис на 15 плативих ученика по разреду;
- гратис за 2 одељењске старешине.
Укупан планирани број: 53 ученика – 2 одељења (тачан број ће
Број ученика
бити утврђен по добијању писмене сагласности родитеља)
Број одељенских
2
старешина
Пратилац групе –
Лиценцирани туристички водич
водич
Плаћање је динарско на рачун понуђача у 2 месечне рате након
закључења уговора, а након реализације екскурзије рок за уплату
последње рате је до 45 дана од дана доставе коначне фактуре, у
Плаћање
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“,
бр.119/2012).
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ПАРТИЈА БР. 6 – седми разред

Релација: Зрењанин – Ваљево-Бранковина – Зрењанин
Полазак из Зрењанина у раним јутарњим часовима; обилазак
Програм
цркве на Бранковини, старе школе и куће музеја Десанке
туристичког
Максимовић, обилазак Тешњара, шетња поред Колубаре – стари
путовања
мост на Колубари, посета Нороднм музеју у Ваљеву,
Један дан
Трајање
Време реализације 9.мај 2020. године
По Програму екскурзије и датој сагласности Савета родитеља, у
свему по одредбама Правилника о организовању и остваривању
Начин
наставе у природи и екскурзије у основној школи („Сл. гласник
реализације
РС“, бр. 30/19)
У свему по одредбама Правилника о начину обављања
Превоз
организованог превоза деце („Сл. гласник РС“ бр. 52/19 и 61/19)
Реализацију Програма путовања у потпуности, а нарочито:
- превоз до одредишта и повратак;
- осигурање свих путника од последица несрећног случаја;
- лиценцираног туристичког водича;
- уговорен термин за улаз и улазнице за објекте по
Аранжман
програму путовања (ако посета није бесплатна);
обухвата
- накнаду за наставнике за додатну бригу о деци (нето
500,00 динара) по ученику и дану;
- 1 гратис на 15 плативих ученика по разреду;
- гратис за 3 одељењске старешине.
Укупан планирани број: 60 ученика – 3 одељења (тачан број ће
Број ученика
бити утврђен по добијању писмене сагласности родитеља)
Број одељенских
3
старешина
Пратилац групе –
Лиценцирани туристички водич
водич
Плаћање је динарско на рачун понуђача у 3 месечне рате (2
авансне месечне уплате након закључења уговора, а након
реализације екскурзије рок за уплату последње 3. рате је до 45
Плаћање
дана од дана доставе коначне фактуре, у складу са Законом о
роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС“, бр.119/2012).
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ПАРТИЈА БР. 7 – осми разред

Релација: Зрењанин – Свилајнац-Ресавска пећина – Зрењанин
Полазак из Зрењанина око 7 часова; у Свилајцу посета
природњачком музеју, посета манастира Манасија; обилазак
Ресавске пећине, одлазак до водопада Лисине; слободно време.
Један дан
Трајање
Време реализације 26.април или 9.мај 2020. године
По Програму екскурзије и датој сагласности Савета родитеља, у
свему по одредбама Правилника о организовању и остваривању
Начин
наставе у природи и екскурзије у основној школи („Сл. гласник
реализације
РС“, бр. 30/19)
У свему по одредбама Правилника о начину обављања
Превоз
организованог превоза деце („Сл. гласник РС“ бр. 52/19 и 61/19)
Реализацију Програма путовања у потпуности, а нарочито:
- превоз до одредишта и повратак;
- осигурање свих путника од последица несрећног случаја;
- лиценцираног туристичког водича;
- уговорен термин за улаз и улазнице за објекте по
Аранжман
програму путовања (ако посета није бесплатна);
обухвата
- накнаду за наставнике за додатну бригу о деци (нето
500,00 динара) по ученику и дану;
- 1 гратис на 15 плативих ученика по разреду;
- гратис за 3 одељењске старешине.
Укупан планирани број: 78 ученика – 3 одељења (тачан број ће
Број ученика
бити утврђен по добијању писмене сагласности родитеља)
Број одељенских
3
старешина
Пратилац групе –
Лиценцирани туристички водич
водич
Плаћање је динарско на рачун понуђача у 3 месечне рате (2
авансне месечне уплате након закључења уговора, а након
реализације екскурзије рок за уплату последње 3. рате је до 45
Плаћање
дана од дана доставе коначне фактуре, у складу са Законом о
роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС“, бр.119/2012).
Програм
туристичког
путовања
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ПАРТИЈА БР. 8 – настава у природи за други разред

Релација: Зрењанин – Ивањица – Зрењанин
Полазак из Зрењанина, смештај у ½ или 1/3 собама са
купатилима. Утврђен јеловник унапред. Затворен базен,
Програм наставе
присуство рекреатора. Обезбеђене учионице за наставу и
спортски терени за рекреацију. Систематски преглед ученика.
Лекарски надзор 24 сата дневно.
7 дана, 6 ноћења
Трајање
Време реализације Крај маја почетак јуна 2020. године
По Програму екскурзије и датој сагласности Савета родитеља, у
свему по одредбама Правилника о организовању и остваривању
Начин
наставе у природи и екскурзије у основној школи („Сл. гласник
реализације
РС“, бр. 30/19)
У свему по одредбама Правилника о начину обављања
Превоз
организованог превоза деце („Сл. гласник РС“ бр. 52/19 и 61/19)
Реализацију Програма путовања у потпуности, а нарочито:
- превоз до одредишта и повратак;
- осигурање свих путника од последица несрећног случаја;
- лиценцираног туристичког водича;
- уговорен термин за улаз и улазнице за објекте по
Аранжман
програму путовања (ако посета није бесплатна);
обухвата
- накнаду за наставнике за додатну бригу о деци (нето
500,00 динара) по ученику и дану;
- 1 гратис на 15 плативих ученика по разреду;
- гратис за 2 одељењска старешине.
Укупан планирани број: 43 ученика – 3 одељења (тачан број ће
Број ученика
бити утврђен по добијању писмене сагласности родитеља)
Број одељенских
2
старешина
Рекреатор, лекар.
Пратеће особље
Плаћање је динарско на рачун понуђача од након закључења
уговора на рате од марта до новембра, а након реализације
екскурзије рок за уплату последње рате је до 45 дана од дана
Плаћање
доставе коначне фактуре, у складу са Законом о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
(„Службени гласник РС“, бр.119/2012).
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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) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

који

ће

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.
3) 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:

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.
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4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
За партију 1
Понуда број ________ од ______ 2020. године
за јавну набавку мале вредности број 1.2.1/2020 – Извођење екскурзија ученика у школској
2019/2020. години, за Партију 1 - екскурзија за ученике 1. разреда, којом се обавезујемо да
квалитетно извршимо предмет набавке у складу са наведеним условима из конкурсне документације,
поштујући све важеће прописе којима се уређује делатност туризма,
на следећи начин:
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као група понуђача
Пословно име понуђача или скраћени назив из одговарајућег регистра:
__________________________________________________________________________

Адреса и седиште понуђача: _________________________________________________
Матични број: __________________________; ПИБ: _____________________________
Овлашћено лице: __________________________________________________________
Особа за контакт: _______________________; E-mail: ___________________________
Број телефона: __________________________; Телефакс: ________________________
Број рачуна понуђача: ______________________________________________________
ПОНУДА
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЈЕДНОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 1. РАЗРЕДА

РЕЛАЦИЈА
Зрењанин – Бело Блато - Зрењанин
Време реализације
Начин плаћања
Последња рата за плаћање доспева
Број гратиса за одељењске старешине
Додатни број гратиса за ученике (уписати)
Име и презиме туристичког водича
Накнада за бригу о деци по ученику

ЦЕНА екскурзије
по ученику
без ПДВ-а са свим
трошковима

ЦЕНА екскурзије
по ученику
са ПДВ-ом
са свим трошковима

20. мај 2020. године
На три месечне авансне рате
и последња рата по реализованом путовању
10. јуна 2020.године
Три
Нето 500,00 динара

1. Цена у понуди је фиксна и не може се мењати до истека уговора.
2. Важност понуде: до истека уговора.
3. Саставни део понуде је програм путовања и општи услови путовања које понуђач подноси уз понуду у
писменој форми.
Датум:
Потпис овлашћеног лица понуђача
___________________
М.П.
_______________________________
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Напомена:
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.

За партију 2
Понуда број ________ од ______ 2020. године

за јавну набавку мале вредности број 1.2.1/2020 – Извођење екскурзија ученика у школској
2019/2020. години, за Партију 2 - екскурзија за ученике 2. и 3. разреда, којом се обавезујемо да
квалитетно извршимо предмет набавке у складу са наведеним условима из конкурсне документације,
поштујући све важеће прописе којима се уређује делатност туризма,
на следећи начин:
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као група понуђача
Пословно име понуђача или скраћени назив из одговарајућег регистра:
__________________________________________________________________________
Адреса и седиште понуђача: _________________________________________________
Матични број: __________________________; ПИБ: _____________________________
Овлашћено лице: __________________________________________________________
Особа за контакт: _______________________; E-mail: ___________________________
Број телефона: __________________________; Телефакс: ________________________
Број рачуна понуђача: ______________________________________________________

ПОНУДА
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЈЕДНОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ 2. И 3. РАЗРЕДА

РЕЛАЦИЈА
Зрењанин – Нови Сад - Зрењанин
Време реализације
Начин плаћања
Последња рата за плаћање доспева
Број гратиса за одељењске старешине
Додатни број гратиса за ученике (уписати)
Име и презиме туристичког водича
Накнада за бригу о деци по ученику

ЦЕНА екскурзије
по ученику
без ПДВ-а са свим
трошковима

ЦЕНА екскурзије
по ученику
са ПДВ-ом
са свим трошковима

15. мај 2020. године
На три месечне авансне рате
и последња рата по реализованом путовању
10. јуна 2020.године
шест
Нето 500,00 динара

4. Цена у понуди је фиксна и не може се мењати до истека уговора.
5. Важност понуде: до истека уговора.
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6. Саставни део понуде је програм путовања и општи услови путовања које понуђач подноси уз понуду у
писменој форми.

Датум:
___________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

_______________________________

Напомена:
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.
За партију 3
Понуда број ________ од ______ 2020. године
за јавну набавку мале вредности број 1.2.1/2020 – Извођење екскурзија ученика у школској
2019/2020. години, за Партију 3 - екскурзија за ученике 4. разреда, којом се обавезујемо да
квалитетно извршимо предмет набавке у складу са наведеним условима из конкурсне документације,
поштујући све важеће прописе којима се уређује делатност туризма,
на следећи начин:
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као група понуђача
Пословно име понуђача или скраћени назив из одговарајућег регистра:
__________________________________________________________________________

Адреса и седиште понуђача: _________________________________________________
Матични број: __________________________; ПИБ: _____________________________
Овлашћено лице: __________________________________________________________
Особа за контакт: _______________________; E-mail: ___________________________
Број телефона: __________________________; Телефакс: ________________________
Број рачуна понуђача: ______________________________________________________
ПОНУДА
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЈЕДНОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 4. РАЗРЕДА

РЕЛАЦИЈА
Зрењанин – Београд - Зрењанин
Време реализације
Начин плаћања

ЦЕНА екскурзије
по ученику
без ПДВ-а са свим
трошковима

ЦЕНА екскурзије
по ученику
са ПДВ-ом
са свим трошковима

крај маја, почетак јуна 2020. године
На три месечне авансне рате
и последња рата по реализованом путовању
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Последња рата за плаћање доспева
Број гратиса за одељењске старешине
Додатни број гратиса за ученике (уписати)
Име и презиме туристичког водича
Накнада за бригу о деци по ученику

10. јуна 2020.године
три
Нето 500,00 динара

7. Цена у понуди је фиксна и не може се мењати до истека уговора.
8. Важност понуде: до истека уговора.
9. Саставни део понуде је програм путовања и општи услови путовања које понуђач подноси уз понуду у
писменој форми.

Датум:
___________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

_______________________________

Напомена:
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.
За партију 4
Понуда број ________ од ______ 2020. године
за јавну набавку мале вредности број 1.2.1/2020 – Извођење екскурзија ученика у школској
2019/2020. години, за Партију 4 - екскурзија за ученике 5. разреда, којом се обавезујемо да
квалитетно извршимо предмет набавке у складу са наведеним условима из конкурсне документације,
поштујући све важеће прописе којима се уређује делатност туризма,
на следећи начин:
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као група понуђача
Пословно име понуђача или скраћени назив из одговарајућег регистра:
__________________________________________________________________________

Адреса и седиште понуђача: _________________________________________________
Матични број: __________________________; ПИБ: _____________________________
Овлашћено лице: __________________________________________________________
Особа за контакт: _______________________; E-mail: ___________________________
Број телефона: __________________________; Телефакс: ________________________
Број рачуна понуђача: ______________________________________________________
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ПОНУДА
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЈЕДНОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 5. РАЗРЕДА

РЕЛАЦИЈА
Зрењанин – Суботица - Зрењанин
Време реализације
Начин плаћања
Последња рата за плаћање доспева
Број гратиса за ученике
Додатни број гратиса за ученике (уписати)
Име и презиме туристичког водича
Накнада за бригу о деци по учеику

ЦЕНА екскурзије
по ученику
без ПДВ-а са свим
трошковима

ЦЕНА екскурзије
по ученику
са ПДВ-ом
са свим трошковима

Крај априла, почетак маја 2020. године
На две месечне авансне рате
и последња рата по реализованом путовању
10. јуна 2020.године
два (два)
Нето 500,00 динара

10. Цена у понуди је фиксна и не може се мењати до истека уговора.
11. Важност понуде: до истека уговора.
12. Саставни део понуде је програм путовања и општи услови путовања које понуђач подноси уз понуду у
писменој форми.

Датум:
___________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

_______________________________

Напомена:
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.
За партију 5
Понуда број ________ од ______ 2020. године
за јавну набавку мале вредности број 1.2.1/2020 – Извођење екскурзија ученика у школској
2019/2020. години, за Партију 5 - екскурзија за ученике 6. разреда, којом се обавезујемо да
квалитетно извршимо предмет набавке у складу са наведеним условима из конкурсне документације,
поштујући све важеће прописе којима се уређује делатност туризма,
на следећи начин:
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као група понуђача
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Пословно име понуђача или скраћени назив из одговарајућег регистра:
__________________________________________________________________________

Адреса и седиште понуђача: _________________________________________________
Матични број: __________________________; ПИБ: _____________________________
Овлашћено лице: __________________________________________________________
Особа за контакт: _______________________; E-mail: ___________________________
Број телефона: __________________________; Телефакс: ________________________
Број рачуна понуђача: ______________________________________________________
ПОНУДА
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЈЕДНОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 6. РАЗРЕДА

РЕЛАЦИЈА
Зрењанин – Смедерево - Зрењанин
Време реализације
Начин плаћања
Последња рата за плаћање доспева
Број гратиса за одељењске старешине
Додатни број гратиса за ученике (уписати)
Име и презиме туристичког водича
Накнада за бригу о деци по ученику

ЦЕНА екскурзије
по ученику
без ПДВ-а са свим
трошковима

ЦЕНА екскурзије
по ученику
са ПДВ-ом
са свим трошковима

Април 2020. године
На три месечне авансне рате
и последња рата по реализованом путовању
10. јуна 2020.године
Три
Нето 500,00 динара

13. Цена у понуди је фиксна и не може се мењати до истека уговора.
14. Важност понуде: до истека уговора.
15. Саставни део понуде је програм путовања и општи услови путовања које понуђач подноси уз понуду у
писменој форми.

Датум:
___________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

_______________________________

Напомена:
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.
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За партију 6
Понуда број ________ од ______ 2020. године
за јавну набавку мале вредности број 1.2.1/2020 – Извођење екскурзија ученика у школској
2019/2020. години, за Партију 6 - екскурзија за ученике 7. разреда, којом се обавезујемо да
квалитетно извршимо предмет набавке у складу са наведеним условима из конкурсне документације,
поштујући све важеће прописе којима се уређује делатност туризма,
на следећи начин:
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као група понуђача
Пословно име понуђача или скраћени назив из одговарајућег регистра:
__________________________________________________________________________

Адреса и седиште понуђача: _________________________________________________
Матични број: __________________________; ПИБ: _____________________________
Овлашћено лице: __________________________________________________________
Особа за контакт: _______________________; E-mail: ___________________________
Број телефона: __________________________; Телефакс: ________________________
Број рачуна понуђача: ______________________________________________________
ПОНУДА
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЈЕДНОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 7. РАЗРЕДА

РЕЛАЦИЈА
Зрењанин – Ваљево - Зрењанин
Време реализације
Начин плаћања
Последња рата за плаћање доспева
Број гратиса за одељењске старешине
Додатни број гратиса за ученике (уписати)
Име и презиме туристичког водича
Накнада за бригу о деци по ученику

ЦЕНА екскурзије
по ученику
без ПДВ-а са свим
трошковима

ЦЕНА екскурзије
по ученику
са ПДВ-ом
са свим трошковима

9. мај 2020. године
На две месечне авансне рате
и последња рата по реализованом путовању
10. јуна 2019.године
три
500,00 динара

16. Цена у понуди је фиксна и не може се мењати до истека уговора.
17. Важност понуде: до истека уговора.
18. Саставни део понуде је програм путовања и општи услови путовања које понуђач подноси уз понуду у
писменој форми.

Датум:
___________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

_______________________________

31

Напомена:
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.
За партију 7
Понуда број ________ од ______ 2020. године
за јавну набавку мале вредности број 1.2.1/2020 – Извођење екскурзија ученика у школској
2019/2020. години, за Партију 7 - екскурзија за ученике 8. разреда, којом се обавезујемо да
квалитетно извршимо предмет набавке у складу са наведеним условима из конкурсне документације,
поштујући све важеће прописе којима се уређује делатност туризма,
на следећи начин:
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као група понуђача
Пословно име понуђача или скраћени назив из одговарајућег регистра:
__________________________________________________________________________

Адреса и седиште понуђача: _________________________________________________
Матични број: __________________________; ПИБ: _____________________________
Овлашћено лице: __________________________________________________________
Особа за контакт: _______________________; E-mail: ___________________________
Број телефона: __________________________; Телефакс: ________________________
Број рачуна понуђача: ______________________________________________________
ПОНУДА
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЈЕДНОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА

РЕЛАЦИЈА
Зрењанин-Свилајнац-Ресавска пећинаЗрењанин
Време реализације
Начин плаћања
Последња рата за плаћање доспева
Број гратиса за одељењске старешине
Додатни број гратиса за ученике (уписати)
Име и презиме туристичког водича
Накнада за бригу о деци по ученику

ЦЕНА екскурзије
по ученику
без ПДВ-а са свим
трошковима

ЦЕНА екскурзије
по ученику
са ПДВ-ом
са свим трошковима

Април/мај 2020. године
На три месечне авансне рате
и последња рата по реализованом путовању
10. јуна 2020.године
три
500,00 динара
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1. Цена у понуди је фиксна и не може се мењати до истека уговора.
2. Важност понуде: до истека уговора.
3. Саставни део понуде је програм путовања и општи услови путовања које понуђач подноси уз понуду у
писменој форми.

Датум:
___________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

_____________________________

Напомена:
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.
За партију 8
Понуда број ________ од ______ 2020. године
за јавну набавку мале вредности број 1.2.1/2020 – Извођење НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ученика у
школској 2019/2020. години, за Партију 8 - за ученике 2. разреда, којом се обавезујемо да квалитетно
извршимо предмет набавке у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући
све важеће прописе којима се уређује делатност туризма,
на следећи начин:
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као група понуђача
Пословно име понуђача или скраћени назив из одговарајућег регистра:
__________________________________________________________________________

Адреса и седиште понуђача: _________________________________________________
Матични број: __________________________; ПИБ: _____________________________
Овлашћено лице: __________________________________________________________
Особа за контакт: _______________________; E-mail: ___________________________
Број телефона: __________________________; Телефакс: ________________________
Број рачуна понуђача: ______________________________________________________
ПОНУДА
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
ЦЕНА екскурзије
по ученику
без ПДВ-а са свим
трошковима

ЦЕНА екскурзије
по ученику
са ПДВ-ом
са свим трошковима

Зрењанин-Ивањица-Зрењанин
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Време реализације
Начин плаћања
Последња рата за плаћање доспева
Број гратиса за ученике
Додатни број гратиса за ученике(уписати)
Број гратиса за одељењског старешину
Трошкови ангажовања и гратис за лекара
пратиоца

Мај/јуни 2020
7 дана, 6 ноћења
На месечне авансне рате
и последња рата по реализованом путовању
10. јуна 2019. године
На 15 плативих ученика 1 гратис
два
1 (један)

Назив објекта у којем ће бити смештени

Име и презиме туристичког водича
Накнада за бригу о деци по ученику на дан

500,00 динара

1. Цена у понуди је фиксна и не може се мењати до истека уговора.
2. Важност понуде: до истека уговора.
3. Саставни део понуде је програм путовања и општи услови путовања које понуђач подноси уз
понуду у писменој форми.
Датум:

Потпис овлашћеног лица понуђача
___________________

М.П.

_______________________________

Напомена:
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 потписује и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђачаиз групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђач ће попуњавати образац понуде
за сваку партију посебно.
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VII MOДЕЛ УГОВОРА И АНЕКСА УГОВОРА
МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА I
(Понуђач мора да попуни модел уговора у складу са понудом, потпише и овери печатом, чиме
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора)
Закључен између:
1. НАРУЧИОЦА: Основна школа „2.октобар“ из Зрењанина, Марка Орешковића 48, кога
заступа директорка школе Сања Гербеш (у даљем тексту: Наручилац услуга), Матични број
08116687, ПИБ: 100654555, Број рачуна: 840-1574760-39
и
2а. ПОНУЂАЧА УСЛУГА: ________________________________________________________
(попунити за случај да се подноси самостална понуда или понуда са подизвођачем, с тим што
податке
као
уговорна
страна
попуњава
само
понуђач),
кога
заступа___________________________________________________ (у даљем тексту: Понуђач
услуга)
ПИБ:____________________________________________
Матични број: ________________________________
Брoj рачуна: __________________________________
Пословна банка:______________________________
2б. Подизвођач – навести назив подизвођача (попунити за случај да се подноси понуда са
подизвођачем, с тим што опште податке као уговорна страна попуњава само понуђач)
1. ___________________________________________(попуњава понуђач – пружалац услуга)
2. __________________________________________ (попуњава понуђач – пружалац услуга)
2ц. Понуђача услуга (попунити само за случај заједничке понуде)
Уколико је друга уговорна страна понуђач – пружалац услуга група понуђача (заједничка
понуда) потребно је навести називе свих чланова групе понуђача.
1.члан
ПИБ
Мат. бр.
2.члан

ПИБ

Мат. бр.

Споразум закључен између чланова групе понуђача чини саставни део уговора.
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Предмет Уговора
Члан 1.
Уговорне стране констатују да је наручилац изабрао пружаоца услуга као најповољнијег
понуђача за извођења екскурзије ученика у школској 2019/2020. години, а по спроведеном
поступку јавне набавке мале вредности, број набавке 1.2.1/2020.
Члан 2.
Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза пружаоца и корисника
услуга, у вези извођења екскурзије ученика у школској 2019/2020. години, а која ће се реализовати
20. маја 2020. године на релацији - Зрењанин – Бело Блато – Зрењанин, у свему према усвојеној
понуди понуђача број __________од____________ године, која је саставни део овог Уговора.
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Члан 3.
Саставни део овог уговора чине понуђени Програм путовања и општи услови путовања,
прихваћени и потписани од стране родитеља чија деца иду на екскурзију.
Вредност услуга – цена
Члан 4.
У уговорену цену од ______________динара без ПДВ-а, односно _______________динара са
ПДВ-ом по ученику, која за 70 ученика износи _________________ динара без ПДВ-а, односно
_______________ динара са ПДВ-ом, укључено је и ______ гратис аранжмана за наставнике и
______ гратис аранжмана за ученике.
Коначан број ученика и укупна цена биће одређена Анексом уговора након реализације
услуге.
Права и обавезе корисника услуга
Члан 5.
Корисник услуга се обавезује да пружаоцу услуга уплати уговорену цену на рачун
пружаоца услуге у 3 месечне рате (2 авансне месечне уплате након закључења уговора, а након
реализације екскурзије рок за уплату последње 3. рате је до 45 дана од дана доставе коначне
фактуре, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС“, бр.119/2012).
Права и обавезе пружаоца услуга
Члан 6.
Пружалац услуга се обавезује да ће уговорену услугу извођења екскурзије организовати и
реализовати по садржају и захтеву из конкурсне документације и прихваћене понуде.
Члан 7.
Давалац услуга се обавезује да превоз ученика организује у свему према Закону о
безбедности саобраћаја и Правилнику о начину обављања организованог превоза деце, да обезбеди
услове за удобан и безбедан превоз ученика, наставног и другог особља које учествује у
реализацији екскурзије, а све у складу са Понудом која је саставни део овог Уговора.
Средства финансијског обезбеђења
Члан 8.
Пружалац услуге се обавезује да приликом закључења уговора преда наручиоцу као
гаранцију за добро извршење посла:
1) регистровану, потписану, оверену, бланко соло меницу за добро извршење посла, у висини од
10% од уговорене вредности радова са ПДВ, са роком важења 10 дана дужим од трајања уговора.
Пружалац услуге доставља сопствену бланко соло меницу са клаузулом „без протеста“,
неопозиво, безусловно, плативу на први позив и без права на приговор.
Уз регистровану, оверену и потписану меницу достављају се: оверен и од пословне банке
запримљен оригинални захтев за регистрацију менице, копија важећег депо картона и менично
овлашћење из конкурсне документације.
Уколико пружалац услуге не достави средство финансијског обезбеђења на начин описан у
овом члану сматраће се да уговор није закључен.
Потписом овог уговора Пружалац услуге даје своју безусловну сагласност наручиоцу да
може реализовати депоновану бланко соло меницу у случају да не изврши своју обавезу из
Уговора.
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Остале одредбе
Члан 9.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима и других релевантних прописа.
Пружалац услуге гарантује да ће све пружене услуге бити у складу са позитивним
прописима који регулишу ову материју, као и да ће у свему поштовати добре пословне обичаје који
важе за ову врсту услуга.
Члан 10.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а уколико не успеју да
реше споразумом спор ће решити стварно надлежни суд Зрењанину.
Члан 11.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања.
Члан 12.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку
уговорну страну.
Напомена:
Уколико понуду подноси понуђач самостално, модел уговора потписује и оверава овлашћено лице
Понуђача. Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем модел уговора потписује и оверава
овлашћено лице понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) модел
уговора потписује и оверава носилац посла.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА
_____________________
М.П.
(име и презиме овлашћеног лица)

_________________________
(потпис овлашћеног лица)

ПОНУЂАЧ УСЛУГА
М.П. _______________________________
(име и презиме овлашћеног лица)

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

Датум: _____.______. 2020. године
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МОДЕЛ АНЕКСА УГОВОРА
(партија 1)
Закључен између:
1. НАРУЧИОЦА: Основна школа „2.октобар“ из Зрењанина, Марка Орешковића 48,
кога заступа директорка школе Сања Гербеш (у даљем тексту: Наручилац – корисник услуга),
Матични број: 08116687, ПИБ: 100654555, Број рачуна: 840-1574760-39
и
2.ПОНУЂАЧА УСЛУГА:_______________________________________________________,
кога заступа__________________________________________(у даљем тексту: Понуђач услуга),
ПИБ:_________________________, Матични број:_____________________________, Брoj рачуна:
_______________________________, Пословна банка____________________________________.
Члан 1.
У уговору о извођењу екскурзије ученика у школској 2019/2020. години Основне школе
„2.октобар“ из Зрењанина, дел. број ________________ од ________2020. године, у члану 4. после
става 2. додају се став 3. и став 4, који гласе:
„Коначан број ученика који плаћају услугу екскурзије је _________, а укупна цена
услуге износи _________________ динара без ПДВ-а, односно _____________________са ПДВом.
У уговорену цену услуге из претходног става укључено је и _____ гратис аранжмана за
ученике и ______ гратис аранжмана за наставнике“.
Члан 2.
Овај Анекс уговор ступа на снагу даном потписивања свих уговорних страна.
Члан 3.
Овај Анекс уговора је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку уговорну
страну.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА:
_________________________
М.П.
(име и презиме овлашћеног лица)
_________________________
(потпис овлашћеног лица)

ПОНУЂАЧ УСЛУГА:
М.П___________________________
(име и презиме овлашћеног лица)
__________________________
(потпис овлашћеног лица)

Датум: _____. _____. 2020. године
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МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА 2
(Понуђач мора да попуни модел уговора у складу са понудом, потпише и овери печатом, чиме
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора)
Закључен између:
2. НАРУЧИОЦА: Основна школа „2.октобар“ из Зрењанина, Марка Орешковића 48, кога
заступа директорка школе Сања Гербеш (у даљем тексту: Наручилац услуга), Матични број
08116687, ПИБ: 100654555, Број рачуна: 840-1574760-39
и
2а. ПОНУЂАЧА УСЛУГА: ________________________________________________________
(попунити за случај да се подноси самостална понуда или понуда са подизвођачем, с тим што
податке
као
уговорна
страна
попуњава
само
понуђач),
кога
заступа___________________________________________________ (у даљем тексту: Понуђач
услуга)
ПИБ:____________________________________________
Матични број: ________________________________
Брoj рачуна: __________________________________
Пословна банка:______________________________
2б. Подизвођач – навести назив подизвођача (попунити за случај да се подноси понуда са
подизвођачем, с тим што опште податке као уговорна страна попуњава само понуђач)
2. ___________________________________________(попуњава понуђач – пружалац услуга)
2. __________________________________________ (попуњава понуђач – пружалац услуга)
2ц. Понуђача услуга (попунити само за случај заједничке понуде)
Уколико је друга уговорна страна понуђач – пружалац услуга група понуђача (заједничка
понуда) потребно је навести називе свих чланова групе понуђача.
1.члан
ПИБ
Мат. бр.
2.члан

ПИБ

Мат. бр.

Споразум закључен између чланова групе понуђача чини саставни део уговора.
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Предмет Уговора
Члан 1.
Уговорне стране констатују да је наручилац изабрао пружаоца услуга као најповољнијег
понуђача за извођења екскурзије ученика у школској 2019/2020. години, а по спроведеном
поступку јавне набавке мале вредности, број набавке 1.2.1/2020.
Члан 2.
Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза пружаоца и корисника
услуга, у вези извођења екскурзије ученика у школској 2019/2020. години, а која ће се реализовати
у мају месецу 2020. године на релацији - Зрењанин – Нови Сад – Зрењанин, у свему према
усвојеној понуди понуђача број __________од____________ године, која је саставни део овог
Уговора.
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Члан 3.
Саставни део овог уговора чине понуђени Програм путовања и општи услови путовања,
прихваћени и потписани од стране родитеља чија деца иду на екскурзију.
Вредност услуга – цена
Члан 4.
У уговорену цену од ______________динара без ПДВ-а, односно _______________динара са
ПДВ-ом по ученику, која за 103 ученика износи _________________ динара без ПДВ-а, односно
_______________ динара са ПДВ-ом, укључено је и ______ гратис аранжмана за наставнике и
______ гратис аранжмана за ученике.
Коначан број ученика и укупна цена биће одређена Анексом уговора након реализације
услуге.
Права и обавезе корисника услуга
Члан 5.
Корисник услуга се обавезује да пружаоцу услуга уплати уговорену цену на рачун
пружаоца услуге у 3 месечне рате (2 авансне месечне уплате након закључења уговора, а након
реализације екскурзије рок за уплату последње 3. рате је до 45 дана од дана доставе коначне
фактуре, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС“, бр.119/2012).
Права и обавезе пружаоца услуга
Члан 6.
Пружалац услуга се обавезује да ће уговорену услугу извођења екскурзије организовати и
реализовати по садржају и захтеву из конкурсне документације и прихваћене понуде.
Члан 7.
Давалац услуга се обавезује да превоз ученика организује у свему према Закону о
безбедности саобраћаја и Правилнику о начину обављања организованог превоза деце, да обезбеди
услове за удобан и безбедан превоз ученика, наставног и другог особља које учествује у
реализацији екскурзије, а све у складу са Понудом која је саставни део овог Уговора.
Средства финансијског обезбеђења
Члан 8.
Пружалац услуге се обавезује да приликом закључења уговора преда наручиоцу као
гаранцију за добро извршење посла:
1) регистровану, потписану, оверену, бланко соло меницу за добро извршење посла, у висини од
10% од уговорене вредности радова са ПДВ, са роком важења 10 дана дужим од трајања уговора.
Пружалац услуге доставља сопствену бланко соло меницу са клаузулом „без протеста“,
неопозиво, безусловно, плативу на први позив и без права на приговор.
Уз регистровану, оверену и потписану меницу достављају се: оверен и од пословне банке
запримљен оригинални захтев за регистрацију менице, копија важећег депо картона и менично
овлашћење из конкурсне документације.
Уколико пружалац услуге не достави средство финансијског обезбеђења на начин описан у
овом члану сматраће се да уговор није закључен.
Потписом овог уговора Пружалац услуге даје своју безусловну сагласност наручиоцу да
може реализовати депоновану бланко соло меницу у случају да не изврши своју обавезу из
Уговора.
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Остале одредбе
Члан 9.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима и других релевантних прописа.
Пружалац услуге гарантује да ће све пружене услуге бити у складу са позитивним
прописима који регулишу ову материју, као и да ће у свему поштовати добре пословне обичаје који
важе за ову врсту услуга.
Члан 10.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а уколико не успеју да
реше споразумом спор ће решити стварно надлежни суд Зрењанину.
Члан 11.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања.
Члан 12.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку
уговорну страну.
Напомена:
Уколико понуду подноси понуђач самостално, модел уговора потписује и оверава овлашћено лице
Понуђача. Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем модел уговора потписује и оверава
овлашћено лице понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) модел
уговора потписује и оверава носилац посла.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА
_____________________
М.П.
(име и презиме овлашћеног лица)

_________________________
(потпис овлашћеног лица)

ПОНУЂАЧ УСЛУГА
М.П. _______________________________
(име и презиме овлашћеног лица)

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

Датум: _____.______. 2020. године
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МОДЕЛ АНЕКСА УГОВОРА
(партија 2)
Закључен између:
1. НАРУЧИОЦА: Основна школа „2.октобар“ из Зрењанина, Марка Орешковића 48,
кога заступа директорка школе Сања Гербеш (у даљем тексту: Наручилац – корисник услуга),
Матични број: 08116687, ПИБ: 100654555, Број рачуна: 840-1574760-39
и
2.ПОНУЂАЧА УСЛУГА:_______________________________________________________,
кога заступа__________________________________________(у даљем тексту: Понуђач услуга),
ПИБ:_________________________, Матични број:_____________________________, Брoj рачуна:
_______________________________, Пословна банка____________________________________.
Члан 1.
У уговору о извођењу екскурзије ученика у школској 2019/2020. години Основне школе
„2.октобар“ из Зрењанина, дел. број ________________ од ________2020. године, у члану 4. после
става 2. додају се став 3. и став 4, који гласе:
„Коначан број ученика који плаћају услугу екскурзије је _________, а укупна цена
услуге износи _________________ динара без ПДВ-а, односно _____________________са ПДВом.
У уговорену цену услуге из претходног става укључено је и _____ гратис аранжмана за
ученике и ______ гратис аранжмана за наставнике“.
Члан 2.
Овај Анекс уговор ступа на снагу даном потписивања свих уговорних страна.
Члан 3.
Овај Анекс уговора је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку уговорну
страну.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА:
_________________________
М.П.
(име и презиме овлашћеног лица)
_________________________
(потпис овлашћеног лица)

ПОНУЂАЧ УСЛУГА:
М.П___________________________
(име и презиме овлашћеног лица)
__________________________
(потпис овлашћеног лица)

Датум: _____. _____. 2020. године
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МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА 3
(Понуђач мора да попуни модел уговора у складу са понудом, потпише и овери печатом, чиме
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора)
Закључен између:
3. НАРУЧИОЦА: Основна школа „2.октобар“ из Зрењанина, Марка Орешковића 48, кога
заступа директорка школе Сања Гербеш (у даљем тексту: Наручилац услуга), Матични број
08116687, ПИБ: 100654555, Број рачуна: 840-1574760-39
и
2а. ПОНУЂАЧА УСЛУГА: ________________________________________________________
(попунити за случај да се подноси самостална понуда или понуда са подизвођачем, с тим што
податке
као
уговорна
страна
попуњава
само
понуђач),
кога
заступа___________________________________________________ (у даљем тексту: Понуђач
услуга)
ПИБ:____________________________________________
Матични број: ________________________________
Брoj рачуна: __________________________________
Пословна банка:______________________________
2б. Подизвођач – навести назив подизвођача (попунити за случај да се подноси понуда са
подизвођачем, с тим што опште податке као уговорна страна попуњава само понуђач)
3. ___________________________________________(попуњава понуђач – пружалац услуга)
2. __________________________________________ (попуњава понуђач – пружалац услуга)
2ц. Понуђача услуга (попунити само за случај заједничке понуде)
Уколико је друга уговорна страна понуђач – пружалац услуга група понуђача (заједничка
понуда) потребно је навести називе свих чланова групе понуђача.
1.члан
ПИБ
Мат. бр.
2.члан

ПИБ

Мат. бр.

Споразум закључен између чланова групе понуђача чини саставни део уговора.
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Предмет Уговора
Члан 1.
Уговорне стране констатују да је наручилац изабрао пружаоца услуга као најповољнијег
понуђача за извођења екскурзије ученика у школској 2019/2020. години, а по спроведеном
поступку јавне набавке мале вредности, број набавке 1.2.1/2020.
Члан 2.
Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза пружаоца и корисника
услуга, у вези извођења екскурзије ученика у школској 2019/2020. години, а која ће се реализовати
у мају месецу 2020. године на релацији - Зрењанин – Нови Сад – Зрењанин, у свему према
усвојеној понуди понуђача број __________од____________ године, која је саставни део овог
Уговора.
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Члан 3.
Саставни део овог уговора чине понуђени Програм путовања и општи услови путовања,
прихваћени и потписани од стране родитеља чија деца иду на екскурзију.
Вредност услуга – цена
Члан 4.
У уговорену цену од ______________динара без ПДВ-а, односно _______________динара са
ПДВ-ом по ученику, која за 62 ученика износи _________________ динара без ПДВ-а, односно
_______________ динара са ПДВ-ом, укључено је и ______ гратис аранжмана за наставнике и
______ гратис аранжмана за ученике.
Коначан број ученика и укупна цена биће одређена Анексом уговора након реализације
услуге.
Права и обавезе корисника услуга
Члан 5.
Корисник услуга се обавезује да пружаоцу услуга уплати уговорену цену на рачун
пружаоца услуге у 3 месечне рате (2 авансне месечне уплате након закључења уговора, а након
реализације екскурзије рок за уплату последње 3. рате је до 45 дана од дана доставе коначне
фактуре, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС“, бр.119/2012).
Права и обавезе пружаоца услуга
Члан 6.
Пружалац услуга се обавезује да ће уговорену услугу извођења екскурзије организовати и
реализовати по садржају и захтеву из конкурсне документације и прихваћене понуде.
Члан 7.
Давалац услуга се обавезује да превоз ученика организује у свему према Закону о
безбедности саобраћаја и Правилнику о начину обављања организованог превоза деце, да обезбеди
услове за удобан и безбедан превоз ученика, наставног и другог особља које учествује у
реализацији екскурзије, а све у складу са Понудом која је саставни део овог Уговора.
Средства финансијског обезбеђења
Члан 8.
Пружалац услуге се обавезује да приликом закључења уговора преда наручиоцу као
гаранцију за добро извршење посла:
1) регистровану, потписану, оверену, бланко соло меницу за добро извршење посла, у висини од
10% од уговорене вредности радова са ПДВ, са роком важења 10 дана дужим од трајања уговора.
Пружалац услуге доставља сопствену бланко соло меницу са клаузулом „без протеста“,
неопозиво, безусловно, плативу на први позив и без права на приговор.
Уз регистровану, оверену и потписану меницу достављају се: оверен и од пословне банке
запримљен оригинални захтев за регистрацију менице, копија важећег депо картона и менично
овлашћење из конкурсне документације.
Уколико пружалац услуге не достави средство финансијског обезбеђења на начин описан у
овом члану сматраће се да уговор није закључен.
Потписом овог уговора Пружалац услуге даје своју безусловну сагласност наручиоцу да
може реализовати депоновану бланко соло меницу у случају да не изврши своју обавезу из
Уговора.
Остале одредбе
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Члан 9.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима и других релевантних прописа.
Пружалац услуге гарантује да ће све пружене услуге бити у складу са позитивним
прописима који регулишу ову материју, као и да ће у свему поштовати добре пословне обичаје који
важе за ову врсту услуга.
Члан 10.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а уколико не успеју да
реше споразумом спор ће решити стварно надлежни суд Зрењанину.
Члан 11.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања.
Члан 12.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку
уговорну страну.
Напомена:
Уколико понуду подноси понуђач самостално, модел уговора потписује и оверава овлашћено лице
Понуђача. Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем модел уговора потписује и оверава
овлашћено лице понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) модел
уговора потписује и оверава носилац посла.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА
_____________________
М.П.
(име и презиме овлашћеног лица)

_________________________
(потпис овлашћеног лица)

ПОНУЂАЧ УСЛУГА
М.П. _______________________________
(име и презиме овлашћеног лица)

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

Датум: _____.______. 2020. године
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МОДЕЛ АНЕКСА УГОВОРА
(партија 3)
Закључен између:
1. НАРУЧИОЦА: Основна школа „2.октобар“ из Зрењанина, Марка Орешковића 48,
кога заступа директорка школе Сања Гербеш (у даљем тексту: Наручилац – корисник услуга),
Матични број: 08116687, ПИБ: 100654555, Број рачуна: 840-1574760-39
и
2.ПОНУЂАЧА УСЛУГА:_______________________________________________________,
кога заступа__________________________________________(у даљем тексту: Понуђач услуга),
ПИБ:_________________________, Матични број:_____________________________, Брoj рачуна:
_______________________________, Пословна банка____________________________________.
Члан 1.
У уговору о извођењу екскурзије ученика у школској 2019/2020. години Основне школе
„2.октобар“ из Зрењанина, дел. број ________________ од ________2020. године, у члану 4. после
става 2. додају се став 3. и став 4, који гласе:
„Коначан број ученика који плаћају услугу екскурзије је _________, а укупна цена
услуге износи _________________ динара без ПДВ-а, односно _____________________са ПДВом.
У уговорену цену услуге из претходног става укључено је и _____ гратис аранжмана за
ученике и ______ гратис аранжмана за наставнике“.
Члан 2.
Овај Анекс уговор ступа на снагу даном потписивања свих уговорних страна.
Члан 3.
Овај Анекс уговора је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку уговорну
страну.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА:
_________________________
М.П.
(име и презиме овлашћеног лица)
_________________________
(потпис овлашћеног лица)

ПОНУЂАЧ УСЛУГА:
М.П___________________________
(име и презиме овлашћеног лица)
__________________________
(потпис овлашћеног лица)

Датум: _____. _____. 2020. године
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МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА 4
(Понуђач мора да попуни модел уговора у складу са понудом, потпише и овери печатом, чиме
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора)
Закључен између:
4. НАРУЧИОЦА: Основна школа „2.октобар“ из Зрењанина, Марка Орешковића 48, кога
заступа директорка школе Сања Гербеш (у даљем тексту: Наручилац услуга), Матични број
08116687, ПИБ: 100654555, Број рачуна: 840-1574760-39
и
2а. ПОНУЂАЧА УСЛУГА: ________________________________________________________
(попунити за случај да се подноси самостална понуда или понуда са подизвођачем, с тим што
податке
као
уговорна
страна
попуњава
само
понуђач),
кога
заступа___________________________________________________ (у даљем тексту: Понуђач
услуга)
ПИБ:____________________________________________
Матични број: ________________________________
Брoj рачуна: __________________________________
Пословна банка:______________________________
2б. Подизвођач – навести назив подизвођача (попунити за случај да се подноси понуда са
подизвођачем, с тим што опште податке као уговорна страна попуњава само понуђач)
4. ___________________________________________(попуњава понуђач – пружалац услуга)
2. __________________________________________ (попуњава понуђач – пружалац услуга)
2ц. Понуђача услуга (попунити само за случај заједничке понуде)
Уколико је друга уговорна страна понуђач – пружалац услуга група понуђача (заједничка
понуда) потребно је навести називе свих чланова групе понуђача.
1.члан
ПИБ
Мат. бр.
2.члан

ПИБ

Мат. бр.

Споразум закључен између чланова групе понуђача чини саставни део уговора.
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Предмет Уговора
Члан 1.
Уговорне стране констатују да је наручилац изабрао пружаоца услуга као најповољнијег
понуђача за извођења екскурзије ученика у школској 2019/2020. години, а по спроведеном
поступку јавне набавке мале вредности, број набавке 1.2.1/2020.
Члан 2.
Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза пружаоца и корисника
услуга, у вези извођења екскурзије ученика у школској 2019/2020. години, а која ће се реализовати
у мају месецу 2020. године на релацији - Зрењанин – Суботица –Палић – Зрењанин, у свему
према усвојеној понуди понуђача број __________од____________ године, која је саставни део овог
Уговора.
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Члан 3.
Саставни део овог уговора чине понуђени Програм путовања и општи услови путовања,
прихваћени и потписани од стране родитеља чија деца иду на екскурзију.
Вредност услуга – цена
Члан 4.
У уговорену цену од ______________динара без ПДВ-а, односно _______________динара са
ПДВ-ом по ученику, која за 67 ученика износи _________________ динара без ПДВ-а, односно
_______________ динара са ПДВ-ом, укључено је и ______ гратис аранжмана за наставнике и
______ гратис аранжмана за ученике.
Коначан број ученика и укупна цена биће одређена Анексом уговора након реализације
услуге.
Права и обавезе корисника услуга
Члан 5.
Корисник услуга се обавезује да пружаоцу услуга уплати уговорену цену на рачун
пружаоца услуге у 3 месечне рате (2 авансне месечне уплате након закључења уговора, а након
реализације екскурзије рок за уплату последње 3. рате је до 45 дана од дана доставе коначне
фактуре, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС“, бр.119/2012).
Права и обавезе пружаоца услуга
Члан 6.
Пружалац услуга се обавезује да ће уговорену услугу извођења екскурзије организовати и
реализовати по садржају и захтеву из конкурсне документације и прихваћене понуде.
Члан 7.
Давалац услуга се обавезује да превоз ученика организује у свему према Закону о
безбедности саобраћаја и Правилнику о начину обављања организованог превоза деце, да обезбеди
услове за удобан и безбедан превоз ученика, наставног и другог особља које учествује у
реализацији екскурзије, а све у складу са Понудом која је саставни део овог Уговора.
Средства финансијског обезбеђења
Члан 8.
Пружалац услуге се обавезује да приликом закључења уговора преда наручиоцу као
гаранцију за добро извршење посла:
1) регистровану, потписану, оверену, бланко соло меницу за добро извршење посла, у висини од
10% од уговорене вредности радова са ПДВ, са роком важења 10 дана дужим од трајања уговора.
Пружалац услуге доставља сопствену бланко соло меницу са клаузулом „без протеста“,
неопозиво, безусловно, плативу на први позив и без права на приговор.
Уз регистровану, оверену и потписану меницу достављају се: оверен и од пословне банке
запримљен оригинални захтев за регистрацију менице, копија важећег депо картона и менично
овлашћење из конкурсне документације.
Уколико пружалац услуге не достави средство финансијског обезбеђења на начин описан у
овом члану сматраће се да уговор није закључен.
Потписом овог уговора Пружалац услуге даје своју безусловну сагласност наручиоцу да
може реализовати депоновану бланко соло меницу у случају да не изврши своју обавезу из
Уговора.
Остале одредбе
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Члан 9.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима и других релевантних прописа.
Пружалац услуге гарантује да ће све пружене услуге бити у складу са позитивним
прописима који регулишу ову материју, као и да ће у свему поштовати добре пословне обичаје који
важе за ову врсту услуга.
Члан 10.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а уколико не успеју да
реше споразумом спор ће решити стварно надлежни суд Зрењанину.
Члан 11.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања.
Члан 12.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку
уговорну страну.
Напомена:
Уколико понуду подноси понуђач самостално, модел уговора потписује и оверава овлашћено лице
Понуђача. Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем модел уговора потписује и оверава
овлашћено лице понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) модел
уговора потписује и оверава носилац посла.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА
_____________________
М.П.
(име и презиме овлашћеног лица)

_________________________
(потпис овлашћеног лица)

ПОНУЂАЧ УСЛУГА
М.П. _______________________________
(име и презиме овлашћеног лица)

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

Датум: _____.______. 2020. године
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МОДЕЛ АНЕКСА УГОВОРА
(партија 4)
Закључен између:
1. НАРУЧИОЦА: Основна школа „2.октобар“ из Зрењанина, Марка Орешковића 48,
кога заступа директорка школе Сања Гербеш (у даљем тексту: Наручилац – корисник услуга),
Матични број: 08116687, ПИБ: 100654555, Број рачуна: 840-1574760-39
и
2.ПОНУЂАЧА УСЛУГА:_______________________________________________________,
кога заступа__________________________________________(у даљем тексту: Понуђач услуга),
ПИБ:_________________________, Матични број:_____________________________, Брoj рачуна:
_______________________________, Пословна банка____________________________________.
Члан 1.
У уговору о извођењу екскурзије ученика у школској 2019/2020. години Основне школе
„2.октобар“ из Зрењанина, дел. број ________________ од ________2020. године, у члану 4. после
става 2. додају се став 3. и став 4, који гласе:
„Коначан број ученика који плаћају услугу екскурзије је _________, а укупна цена
услуге износи _________________ динара без ПДВ-а, односно _____________________са ПДВом.
У уговорену цену услуге из претходног става укључено је и _____ гратис аранжмана за
ученике и ______ гратис аранжмана за наставнике“.
Члан 2.
Овај Анекс уговор ступа на снагу даном потписивања свих уговорних страна.
Члан 3.
Овај Анекс уговора је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку уговорну
страну.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА:
_________________________
М.П.
(име и презиме овлашћеног лица)
_________________________
(потпис овлашћеног лица)

ПОНУЂАЧ УСЛУГА:
М.П___________________________
(име и презиме овлашћеног лица)
__________________________
(потпис овлашћеног лица)

Датум: _____. _____. 2020. Године
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МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА 5
(Понуђач мора да попуни модел уговора у складу са понудом, потпише и овери печатом, чиме
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора)
Закључен између:
5. НАРУЧИОЦА: Основна школа „2.октобар“ из Зрењанина, Марка Орешковића 48, кога
заступа директорка школе Сања Гербеш (у даљем тексту: Наручилац услуга), Матични број
08116687, ПИБ: 100654555, Број рачуна: 840-1574760-39
и
2а. ПОНУЂАЧА УСЛУГА: ________________________________________________________
(попунити за случај да се подноси самостална понуда или понуда са подизвођачем, с тим што
податке
као
уговорна
страна
попуњава
само
понуђач),
кога
заступа___________________________________________________ (у даљем тексту: Понуђач
услуга)
ПИБ:____________________________________________
Матични број: ________________________________
Брoj рачуна: __________________________________
Пословна банка:______________________________
2б. Подизвођач – навести назив подизвођача (попунити за случај да се подноси понуда са
подизвођачем, с тим што опште податке као уговорна страна попуњава само понуђач)
5. ___________________________________________(попуњава понуђач – пружалац услуга)
2. __________________________________________ (попуњава понуђач – пружалац услуга)
2ц. Понуђача услуга (попунити само за случај заједничке понуде)
Уколико је друга уговорна страна понуђач – пружалац услуга група понуђача (заједничка
понуда) потребно је навести називе свих чланова групе понуђача.
1.члан
ПИБ
Мат. бр.
2.члан

ПИБ

Мат. бр.

Споразум закључен између чланова групе понуђача чини саставни део уговора.
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Предмет Уговора
Члан 1.
Уговорне стране констатују да је наручилац изабрао пружаоца услуга као најповољнијег
понуђача за извођења екскурзије ученика у школској 2019/2020. години, а по спроведеном
поступку јавне набавке мале вредности, број набавке 1.2.1/2020.
Члан 2.
Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза пружаоца и корисника
услуга, у вези извођења екскурзије ученика у школској 2019/2020. години, а која ће се реализовати
у мају месецу 2020. године на релацији - Зрењанин – Смедерево-Виминацијум – Зрењанин, у
свему према усвојеној понуди понуђача број __________од____________ године, која је саставни
део овог Уговора.
Члан 3.
Саставни део овог уговора чине понуђени Програм путовања и општи услови путовања,
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прихваћени и потписани од стране родитеља чија деца иду на екскурзију.
Вредност услуга – цена
Члан 4.
У уговорену цену од ______________динара без ПДВ-а, односно _______________динара са
ПДВ-ом по ученику, која за 53 ученика износи _________________ динара без ПДВ-а, односно
_______________ динара са ПДВ-ом, укључено је и ______ гратис аранжмана за наставнике и
______ гратис аранжмана за ученике.
Коначан број ученика и укупна цена биће одређена Анексом уговора након реализације
услуге.
Права и обавезе корисника услуга
Члан 5.
Корисник услуга се обавезује да пружаоцу услуга уплати уговорену цену на рачун
пружаоца услуге у 3 месечне рате (2 авансне месечне уплате након закључења уговора, а након
реализације екскурзије рок за уплату последње 3. рате је до 45 дана од дана доставе коначне
фактуре, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС“, бр.119/2012).
Права и обавезе пружаоца услуга
Члан 6.
Пружалац услуга се обавезује да ће уговорену услугу извођења екскурзије организовати и
реализовати по садржају и захтеву из конкурсне документације и прихваћене понуде.
Члан 7.
Давалац услуга се обавезује да превоз ученика организује у свему према Закону о
безбедности саобраћаја и Правилнику о начину обављања организованог превоза деце, да обезбеди
услове за удобан и безбедан превоз ученика, наставног и другог особља које учествује у
реализацији екскурзије, а све у складу са Понудом која је саставни део овог Уговора.
Средства финансијског обезбеђења
Члан 8.
Пружалац услуге се обавезује да приликом закључења уговора преда наручиоцу као
гаранцију за добро извршење посла:
1) регистровану, потписану, оверену, бланко соло меницу за добро извршење посла, у висини од
10% од уговорене вредности радова са ПДВ, са роком важења 10 дана дужим од трајања уговора.
Пружалац услуге доставља сопствену бланко соло меницу са клаузулом „без протеста“,
неопозиво, безусловно, плативу на први позив и без права на приговор.
Уз регистровану, оверену и потписану меницу достављају се: оверен и од пословне банке
запримљен оригинални захтев за регистрацију менице, копија важећег депо картона и менично
овлашћење из конкурсне документације.
Уколико пружалац услуге не достави средство финансијског обезбеђења на начин описан у
овом члану сматраће се да уговор није закључен.
Потписом овог уговора Пружалац услуге даје своју безусловну сагласност наручиоцу да
може реализовати депоновану бланко соло меницу у случају да не изврши своју обавезу из
Уговора.
Остале одредбе
Члан 9.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
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облигационим односима и других релевантних прописа.
Пружалац услуге гарантује да ће све пружене услуге бити у складу са позитивним
прописима који регулишу ову материју, као и да ће у свему поштовати добре пословне обичаје који
важе за ову врсту услуга.
Члан 10.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а уколико не успеју да
реше споразумом спор ће решити стварно надлежни суд Зрењанину.
Члан 11.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања.
Члан 12.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку
уговорну страну.
Напомена:
Уколико понуду подноси понуђач самостално, модел уговора потписује и оверава овлашћено лице
Понуђача. Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем модел уговора потписује и оверава
овлашћено лице понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) модел
уговора потписује и оверава носилац посла.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА
_____________________
М.П.
(име и презиме овлашћеног лица)

_________________________
(потпис овлашћеног лица)

ПОНУЂАЧ УСЛУГА
М.П. _______________________________
(име и презиме овлашћеног лица)

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

Датум: _____.______. 2020. године
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МОДЕЛ АНЕКСА УГОВОРА
(партија 5)
Закључен између:
1. НАРУЧИОЦА: Основна школа „2.октобар“ из Зрењанина, Марка Орешковића 48,
кога заступа директорка школе Сања Гербеш (у даљем тексту: Наручилац – корисник услуга),
Матични број: 08116687, ПИБ: 100654555, Број рачуна: 840-1574760-39
и
2.ПОНУЂАЧА УСЛУГА:_______________________________________________________,
кога заступа__________________________________________(у даљем тексту: Понуђач услуга),
ПИБ:_________________________, Матични број:_____________________________, Брoj рачуна:
_______________________________, Пословна банка____________________________________.
Члан 1.
У уговору о извођењу екскурзије ученика у школској 2019/2020. години Основне школе
„2.октобар“ из Зрењанина, дел. број ________________ од ________2020. године, у члану 4. после
става 2. додају се став 3. и став 4, који гласе:
„Коначан број ученика који плаћају услугу екскурзије је _________, а укупна цена
услуге износи _________________ динара без ПДВ-а, односно _____________________са ПДВом.
У уговорену цену услуге из претходног става укључено је и _____ гратис аранжмана за
ученике и ______ гратис аранжмана за наставнике“.
Члан 2.
Овај Анекс уговор ступа на снагу даном потписивања свих уговорних страна.
Члан 3.
Овај Анекс уговора је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку уговорну
страну.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА:
_________________________
М.П.
(име и презиме овлашћеног лица)
_________________________
(потпис овлашћеног лица)

ПОНУЂАЧ УСЛУГА:
М.П___________________________
(име и презиме овлашћеног лица)
__________________________
(потпис овлашћеног лица)

Датум: _____. _____. 2020. године

54

МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА 6
(Понуђач мора да попуни модел уговора у складу са понудом, потпише и овери печатом, чиме
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора)
Закључен између:
1. НАРУЧИОЦА: Основна школа „2.октобар“ из Зрењанина, Марка Орешковића 48, кога
заступа директорка школе Сања Гербеш (у даљем тексту: Наручилац услуга), Матични број
08116687, ПИБ: 100654555, Број рачуна: 840-1574760-39
и
2а. ПОНУЂАЧА УСЛУГА: ________________________________________________________
(попунити за случај да се подноси самостална понуда или понуда са подизвођачем, с тим што
податке
као
уговорна
страна
попуњава
само
понуђач),
кога
заступа___________________________________________________ (у даљем тексту: Понуђач
услуга)
ПИБ:____________________________________________
Матични број: ________________________________
Брoj рачуна: __________________________________
Пословна банка:______________________________
2б. Подизвођач – навести назив подизвођача (попунити за случај да се подноси понуда са
подизвођачем, с тим што опште податке као уговорна страна попуњава само понуђач)
2.
___________________________________________(попуњава понуђач – пружалац услуга)
2. __________________________________________ (попуњава понуђач – пружалац услуга)
2ц. Понуђача услуга (попунити само за случај заједничке понуде)
Уколико је друга уговорна страна понуђач – пружалац услуга група понуђача (заједничка
понуда) потребно је навести називе свих чланова групе понуђача.
1.члан
ПИБ
Мат. бр.
2.члан

ПИБ

Мат. бр.

Споразум закључен између чланова групе понуђача чини саставни део уговора.
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Предмет Уговора
Члан 1.
Уговорне стране констатују да је наручилац изабрао пружаоца услуга као најповољнијег
понуђача за извођења екскурзије ученика у школској 2019/2020. години, а по спроведеном
поступку јавне набавке мале вредности, број набавке 1.2.1/2020.
Члан 2.
Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза пружаоца и корисника
услуга, у вези извођења екскурзије ученика у школској 2019/2020. години, а која ће се реализовати
у мају месецу 2020. године на релацији - Зрењанин – Ваљево- Бранковина – Зрењанин, у свему
према усвојеној понуди понуђача број __________од____________ године, која је саставни део овог
Уговора.
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Члан 3.
Саставни део овог уговора чине понуђени Програм путовања и општи услови путовања,
прихваћени и потписани од стране родитеља чија деца иду на екскурзију.
Вредност услуга – цена
Члан 4.
У уговорену цену од ______________динара без ПДВ-а, односно _______________динара са
ПДВ-ом по ученику, која за 60 ученика износи _________________ динара без ПДВ-а, односно
_______________ динара са ПДВ-ом, укључено је и ______ гратис аранжмана за наставнике и
______ гратис аранжмана за ученике.
Коначан број ученика и укупна цена биће одређена Анексом уговора након реализације
услуге.
Права и обавезе корисника услуга
Члан 5.
Корисник услуга се обавезује да пружаоцу услуга уплати уговорену цену на рачун
пружаоца услуге у 3 месечне рате (2 авансне месечне уплате након закључења уговора, а након
реализације екскурзије рок за уплату последње 3. рате је до 45 дана од дана доставе коначне
фактуре, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС“, бр.119/2012).
Права и обавезе пружаоца услуга
Члан 6.
Пружалац услуга се обавезује да ће уговорену услугу извођења екскурзије организовати и
реализовати по садржају и захтеву из конкурсне документације и прихваћене понуде.
Члан 7.
Давалац услуга се обавезује да превоз ученика организује у свему према Закону о
безбедности саобраћаја и Правилнику о начину обављања организованог превоза деце, да обезбеди
услове за удобан и безбедан превоз ученика, наставног и другог особља које учествује у
реализацији екскурзије, а све у складу са Понудом која је саставни део овог Уговора.
Средства финансијског обезбеђења
Члан 8.
Пружалац услуге се обавезује да приликом закључења уговора преда наручиоцу као
гаранцију за добро извршење посла:
1) регистровану, потписану, оверену, бланко соло меницу за добро извршење посла, у висини од
10% од уговорене вредности радова са ПДВ, са роком важења 10 дана дужим од трајања уговора.
Пружалац услуге доставља сопствену бланко соло меницу са клаузулом „без протеста“,
неопозиво, безусловно, плативу на први позив и без права на приговор.
Уз регистровану, оверену и потписану меницу достављају се: оверен и од пословне банке
запримљен оригинални захтев за регистрацију менице, копија важећег депо картона и менично
овлашћење из конкурсне документације.
Уколико пружалац услуге не достави средство финансијског обезбеђења на начин описан у
овом члану сматраће се да уговор није закључен.
Потписом овог уговора Пружалац услуге даје своју безусловну сагласност наручиоцу да
може реализовати депоновану бланко соло меницу у случају да не изврши своју обавезу из
Уговора.
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Остале одредбе
Члан 9.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима и других релевантних прописа.
Пружалац услуге гарантује да ће све пружене услуге бити у складу са позитивним
прописима који регулишу ову материју, као и да ће у свему поштовати добре пословне обичаје који
важе за ову врсту услуга.
Члан 10.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а уколико не успеју да
реше споразумом спор ће решити стварно надлежни суд Зрењанину.
Члан 11.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања.
Члан 12.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку
уговорну страну.
Напомена:
Уколико понуду подноси понуђач самостално, модел уговора потписује и оверава овлашћено лице
Понуђача. Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем модел уговора потписује и оверава
овлашћено лице понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) модел
уговора потписује и оверава носилац посла.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА
_____________________
М.П.
(име и презиме овлашћеног лица)

_________________________
(потпис овлашћеног лица)

ПОНУЂАЧ УСЛУГА
М.П. _______________________________
(име и презиме овлашћеног лица)

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

Датум: _____.______. 2020. године
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МОДЕЛ АНЕКСА УГОВОРА
(партија 6)
Закључен између:
1. НАРУЧИОЦА: Основна школа „2.октобар“ из Зрењанина, Марка Орешковића 48,
кога заступа директорка школе Сања Гербеш (у даљем тексту: Наручилац – корисник услуга),
Матични број: 08116687, ПИБ: 100654555, Број рачуна: 840-1574760-39
и
2.ПОНУЂАЧА УСЛУГА:_______________________________________________________,
кога заступа__________________________________________(у даљем тексту: Понуђач услуга),
ПИБ:_________________________, Матични број:_____________________________, Брoj рачуна:
_______________________________, Пословна банка____________________________________.
Члан 1.
У уговору о извођењу екскурзије ученика у школској 2019/2020. години Основне школе
„2.октобар“ из Зрењанина, дел. број ________________ од ________2020. године, у члану 4. после
става 2. додају се став 3. и став 4, који гласе:
„Коначан број ученика који плаћају услугу екскурзије је _________, а укупна цена
услуге износи _________________ динара без ПДВ-а, односно _____________________са ПДВом.
У уговорену цену услуге из претходног става укључено је и _____ гратис аранжмана за
ученике и ______ гратис аранжмана за наставнике“.
Члан 2.
Овај Анекс уговор ступа на снагу даном потписивања свих уговорних страна.
Члан 3.
Овај Анекс уговора је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку уговорну
страну.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА:
_________________________
М.П.
(име и презиме овлашћеног лица)
_________________________
(потпис овлашћеног лица)

ПОНУЂАЧ УСЛУГА:
М.П___________________________
(име и презиме овлашћеног лица)
__________________________
(потпис овлашћеног лица)

Датум: _____. _____. 2020. године
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МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА 7
(Понуђач мора да попуни модел уговора у складу са понудом, потпише и овери печатом, чиме
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора)
Закључен између:
6. НАРУЧИОЦА: Основна школа „2.октобар“ из Зрењанина, Марка Орешковића 48, кога
заступа директорка школе Сања Гербеш (у даљем тексту: Наручилац услуга), Матични број
08116687, ПИБ: 100654555, Број рачуна: 840-1574760-39
и
2а. ПОНУЂАЧА УСЛУГА: ________________________________________________________
(попунити за случај да се подноси самостална понуда или понуда са подизвођачем, с тим што
податке
као
уговорна
страна
попуњава
само
понуђач),
кога
заступа___________________________________________________ (у даљем тексту: Понуђач
услуга)
ПИБ:____________________________________________
Матични број: ________________________________
Брoj рачуна: __________________________________
Пословна банка:______________________________
2б. Подизвођач – навести назив подизвођача (попунити за случај да се подноси понуда са
подизвођачем, с тим што опште податке као уговорна страна попуњава само понуђач)
3.
___________________________________________(попуњава понуђач – пружалац услуга)
2. __________________________________________ (попуњава понуђач – пружалац услуга)
2ц. Понуђача услуга (попунити само за случај заједничке понуде)
Уколико је друга уговорна страна понуђач – пружалац услуга група понуђача (заједничка
понуда) потребно је навести називе свих чланова групе понуђача.
1.члан
ПИБ
Мат. бр.
2.члан

ПИБ

Мат. бр.

Споразум закључен између чланова групе понуђача чини саставни део уговора.
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Предмет Уговора
Члан 1.
Уговорне стране констатују да је наручилац изабрао пружаоца услуга као најповољнијег
понуђача за извођења екскурзије ученика у школској 2019/2020. години, а по спроведеном
поступку јавне набавке мале вредности, број набавке 1.2.1/2020.
Члан 2.
Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза пружаоца и корисника
услуга, у вези извођења екскурзије ученика у школској 2019/2020. години, а која ће се реализовати
у мају месецу 2020. године на релацији - Зрењанин – Свилајнац-Ресавска пећина – Зрењанин, у
свему према усвојеној понуди понуђача број __________од____________ године, која је саставни
део овог Уговора.
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Члан 3.
Саставни део овог уговора чине понуђени Програм путовања и општи услови путовања,
прихваћени и потписани од стране родитеља чија деца иду на екскурзију.
Вредност услуга – цена
Члан 4.
У уговорену цену од ______________динара без ПДВ-а, односно _______________динара са
ПДВ-ом по ученику, која за 78 ученика износи _________________ динара без ПДВ-а, односно
_______________ динара са ПДВ-ом, укључено је и ______ гратис аранжмана за наставнике и
______ гратис аранжмана за ученике.
Коначан број ученика и укупна цена биће одређена Анексом уговора након реализације
услуге.
Права и обавезе корисника услуга
Члан 5.
Корисник услуга се обавезује да пружаоцу услуга уплати уговорену цену на рачун
пружаоца услуге у 3 месечне рате (2 авансне месечне уплате након закључења уговора, а након
реализације екскурзије рок за уплату последње 3. рате је до 45 дана од дана доставе коначне
фактуре, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС“, бр.119/2012).
Права и обавезе пружаоца услуга
Члан 6.
Пружалац услуга се обавезује да ће уговорену услугу извођења екскурзије организовати и
реализовати по садржају и захтеву из конкурсне документације и прихваћене понуде.
Члан 7.
Давалац услуга се обавезује да превоз ученика организује у свему према Закону о
безбедности саобраћаја и Правилнику о начину обављања организованог превоза деце, да обезбеди
услове за удобан и безбедан превоз ученика, наставног и другог особља које учествује у
реализацији екскурзије, а све у складу са Понудом која је саставни део овог Уговора.
Средства финансијског обезбеђења
Члан 8.
Пружалац услуге се обавезује да приликом закључења уговора преда наручиоцу као
гаранцију за добро извршење посла:
1) регистровану, потписану, оверену, бланко соло меницу за добро извршење посла, у висини од
10% од уговорене вредности радова са ПДВ, са роком важења 10 дана дужим од трајања уговора.
Пружалац услуге доставља сопствену бланко соло меницу са клаузулом „без протеста“,
неопозиво, безусловно, плативу на први позив и без права на приговор.
Уз регистровану, оверену и потписану меницу достављају се: оверен и од пословне банке
запримљен оригинални захтев за регистрацију менице, копија важећег депо картона и менично
овлашћење из конкурсне документације.
Уколико пружалац услуге не достави средство финансијског обезбеђења на начин описан у
овом члану сматраће се да уговор није закључен.
Потписом овог уговора Пружалац услуге даје своју безусловну сагласност наручиоцу да
може реализовати депоновану бланко соло меницу у случају да не изврши своју обавезу из
Уговора.
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Остале одредбе
Члан 9.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима и других релевантних прописа.
Пружалац услуге гарантује да ће све пружене услуге бити у складу са позитивним
прописима који регулишу ову материју, као и да ће у свему поштовати добре пословне обичаје који
важе за ову врсту услуга.
Члан 10.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а уколико не успеју да
реше споразумом спор ће решити стварно надлежни суд Зрењанину.
Члан 11.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања.
Члан 12.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку
уговорну страну.
Напомена:
Уколико понуду подноси понуђач самостално, модел уговора потписује и оверава овлашћено лице
Понуђача. Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем модел уговора потписује и оверава
овлашћено лице понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) модел
уговора потписује и оверава носилац посла.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА
_____________________
М.П.
(име и презиме овлашћеног лица)

_________________________
(потпис овлашћеног лица)

ПОНУЂАЧ УСЛУГА
М.П. _______________________________
(име и презиме овлашћеног лица)

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

Датум: _____.______. 2020. године
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МОДЕЛ АНЕКСА УГОВОРА
(партија 7)
Закључен између:
1. НАРУЧИОЦА: Основна школа „2.октобар“ из Зрењанина, Марка Орешковића 48,
кога заступа директорка школе Сања Гербеш (у даљем тексту: Наручилац – корисник услуга),
Матични број: 08116687, ПИБ: 100654555, Број рачуна: 840-1574760-39
и
2.ПОНУЂАЧА УСЛУГА:_______________________________________________________,
кога заступа__________________________________________(у даљем тексту: Понуђач услуга),
ПИБ:_________________________, Матични број:_____________________________, Брoj рачуна:
_______________________________, Пословна банка____________________________________.
Члан 1.
У уговору о извођењу екскурзије ученика у школској 2019/2020. години Основне школе
„2.октобар“ из Зрењанина, дел. број ________________ од ________2020. године, у члану 4. после
става 2. додају се став 3. и став 4, који гласе:
„Коначан број ученика који плаћају услугу екскурзије је _________, а укупна цена
услуге износи _________________ динара без ПДВ-а, односно _____________________са ПДВом.
У уговорену цену услуге из претходног става укључено је и _____ гратис аранжмана за
ученике и ______ гратис аранжмана за наставнике“.
Члан 2.
Овај Анекс уговор ступа на снагу даном потписивања свих уговорних страна.
Члан 3.
Овај Анекс уговора је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку уговорну
страну.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА:
_________________________
М.П.
(име и презиме овлашћеног лица)
_________________________
(потпис овлашћеног лица)

ПОНУЂАЧ УСЛУГА:
М.П___________________________
(име и презиме овлашћеног лица)
__________________________
(потпис овлашћеног лица)

Датум: _____. _____. 2020. године
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МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА 8
(Понуђач мора да попуни модел уговора у складу са понудом, потпише и овери печатом, чиме
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора)
Закључен између:
7. НАРУЧИОЦА: Основна школа „2.октобар“ из Зрењанина, Марка Орешковића 48, кога
заступа директорка школе Сања Гербеш (у даљем тексту: Наручилац услуга), Матични број
08116687, ПИБ: 100654555, Број рачуна: 840-1193660-97
и
2а. ПОНУЂАЧА УСЛУГА: ________________________________________________________
(попунити за случај да се подноси самостална понуда или понуда са подизвођачем, с тим што
податке
као
уговорна
страна
попуњава
само
понуђач),
кога
заступа___________________________________________________ (у даљем тексту: Понуђач
услуга)
ПИБ:____________________________________________
Матични број: ________________________________
Брoj рачуна: __________________________________
Пословна банка:______________________________
2б. Подизвођач – навести назив подизвођача (попунити за случај да се подноси понуда са
подизвођачем, с тим што опште податке као уговорна страна попуњава само понуђач)
4.
___________________________________________(попуњава понуђач – пружалац услуга)
2. __________________________________________ (попуњава понуђач – пружалац услуга)
2ц. Понуђача услуга (попунити само за случај заједничке понуде)
Уколико је друга уговорна страна понуђач – пружалац услуга група понуђача (заједничка
понуда) потребно је навести називе свих чланова групе понуђача.
1.члан
ПИБ
Мат. бр.
2.члан

ПИБ

Мат. бр.

Споразум закључен између чланова групе понуђача чини саставни део уговора.
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Предмет Уговора
Члан 1.
Уговорне стране констатују да је наручилац изабрао пружаоца услуга као најповољнијег
понуђача за извођења наставе у природи ученика другог разреда, у школској 2019/2020. години, а
по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности, број набавке 1.2.1/2020.
Члан 2.
Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза пружаоца и корисника
услуга, у вези извођења екскурзије ученика у школској 2019/2020. години, а која ће се реализовати
у мају месецу 2020. године на релацији - Зрењанин – Ивањица – Зрењанин, у свему према
усвојеној понуди понуђача број __________од____________ године, која је саставни део овог
Уговора.
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Члан 3.
Саставни део овог уговора чине понуђени Програм путовања и општи услови путовања,
прихваћени и потписани од стране родитеља чија деца иду на екскурзију.
Вредност услуга – цена
Члан 4.
У уговорену цену од ______________динара без ПДВ-а, односно _______________динара са
ПДВ-ом по ученику, која за 43 ученика износи _________________ динара без ПДВ-а, односно
_______________ динара са ПДВ-ом, укључено је и ______ гратис аранжмана за наставнике и
______ гратис аранжмана за ученике.
Коначан број ученика и укупна цена биће одређена Анексом уговора након реализације
услуге.
Права и обавезе корисника услуга
Члан 5.
Корисник услуга се обавезује да пружаоцу услуга уплати уговорену цену на рачун
пружаоца услуге у 3 месечне рате (2 авансне месечне уплате након закључења уговора, а након
реализације екскурзије рок за уплату последње 3. рате је до 45 дана од дана доставе коначне
фактуре, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС“, бр.119/2012).
Права и обавезе пружаоца услуга
Члан 6.
Пружалац услуга се обавезује да ће уговорену услугу извођења екскурзије организовати и
реализовати по садржају и захтеву из конкурсне документације и прихваћене понуде.
Члан 7.
Давалац услуга се обавезује да превоз ученика организује у свему према Закону о
безбедности саобраћаја и Правилнику о начину обављања организованог превоза деце, да обезбеди
услове за удобан и безбедан превоз ученика, наставног и другог особља које учествује у
реализацији екскурзије, а све у складу са Понудом која је саставни део овог Уговора.
Средства финансијског обезбеђења
Члан 8.
Пружалац услуге се обавезује да приликом закључења уговора преда наручиоцу као
гаранцију за добро извршење посла:
1) регистровану, потписану, оверену, бланко соло меницу за добро извршење посла, у висини од
10% од уговорене вредности радова са ПДВ, са роком важења 10 дана дужим од трајања уговора.
Пружалац услуге доставља сопствену бланко соло меницу са клаузулом „без протеста“,
неопозиво, безусловно, плативу на први позив и без права на приговор.
Уз регистровану, оверену и потписану меницу достављају се: оверен и од пословне банке
запримљен оригинални захтев за регистрацију менице, копија важећег депо картона и менично
овлашћење из конкурсне документације.
Уколико пружалац услуге не достави средство финансијског обезбеђења на начин описан у
овом члану сматраће се да уговор није закључен.
Потписом овог уговора Пружалац услуге даје своју безусловну сагласност наручиоцу да
може реализовати депоновану бланко соло меницу у случају да не изврши своју обавезу из
Уговора.
Остале одредбе
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Члан 9.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима и других релевантних прописа.
Пружалац услуге гарантује да ће све пружене услуге бити у складу са позитивним
прописима који регулишу ову материју, као и да ће у свему поштовати добре пословне обичаје који
важе за ову врсту услуга.
Члан 10.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а уколико не успеју да
реше споразумом спор ће решити стварно надлежни суд Зрењанину.
Члан 11.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања.
Члан 12.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку
уговорну страну.
Напомена:
Уколико понуду подноси понуђач самостално, модел уговора потписује и оверава овлашћено лице
Понуђача. Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем модел уговора потписује и оверава
овлашћено лице понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) модел
уговора потписује и оверава носилац посла.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА
_____________________
М.П.
(име и презиме овлашћеног лица)

_________________________
(потпис овлашћеног лица)

ПОНУЂАЧ УСЛУГА
М.П. _______________________________
(име и презиме овлашћеног лица)

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

Датум: _____.______. 2020. године
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МОДЕЛ АНЕКСА УГОВОРА
(партија 8)
Закључен између:
1. НАРУЧИОЦА: Основна школа „2.октобар“ из Зрењанина, Марка Орешковића 48,
кога заступа директорка школе Сања Гербеш (у даљем тексту: Наручилац – корисник услуга),
Матични број: 08116687, ПИБ: 100654555, Број рачуна: 840-1574760-39
и
2.ПОНУЂАЧА УСЛУГА:_______________________________________________________,
кога заступа__________________________________________(у даљем тексту: Понуђач услуга),
ПИБ:_________________________, Матични број:_____________________________, Брoj рачуна:
_______________________________, Пословна банка____________________________________.
Члан 1.
У уговору о извођењу екскурзије ученика у школској 2019/2020. години Основне школе
„2.октобар“ из Зрењанина, дел. број ________________ од ________2020. године, у члану 4. после
става 2. додају се став 3. и став 4, који гласе:
„Коначан број ученика који плаћају услугу екскурзије је _________, а укупна цена
услуге износи _________________ динара без ПДВ-а, односно _____________________са ПДВом.
У уговорену цену услуге из претходног става укључено је и _____ гратис аранжмана за
ученике и ______ гратис аранжмана за наставнике“.
Члан 2.
Овај Анекс уговор ступа на снагу даном потписивања свих уговорних страна.
Члан 3.
Овај Анекс уговора је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку уговорну
страну.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА:
_________________________
М.П.
(име и презиме овлашћеног лица)
_________________________
(потпис овлашћеног лица)

ПОНУЂАЧ УСЛУГА:
М.П___________________________
(име и презиме овлашћеног лица)
__________________________
(потпис овлашћеног лица)

Датум: _____. _____. 2020. године
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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
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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

___________________
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IX. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке мале вредности услуге – извођење екскурзија и наставе у природи за
ученике у школској 2019/2020. години, број 1.2.2/2020., 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 ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2
ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 75.став 2. Закона, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
(навести назив Понуђача)
у поступку јавне набавке мале вредсности - услуга - екскурзије и наставе у
природи за ученике, ЈНМВ бр. 1.2.1/2020, за потребе Основне школе „2.октбар“
Зрењанин, изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде.

Место:
Датум: _____________

Понуђач:
МП

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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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ
ИЗЈАВА
О ДАВАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо
приликом закључења Уговора предати Наручиоцу бланко сопствену меницу и менично
овлашћење за добро извршење посла, у корист Наручиоца, у износу од 10% од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и
роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока за испоруку услуга, с тим да
евентуални продужетак рока за испоруку услуга, има за последицу и продужење рока
важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за
испоруку услуга.
Истовремено се обавезујемо да уз менице и менична овлашћења из става 1.
доставимо копије картона депонованих потписа овлашћеног лица и копије захтева за
регистрацију меница овереног од банке у складу са Одлуком о ближим условима, садржини
и начину вођења регистра меница и облашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/2011)
заједно са доказом о упису у Регистар меница и овлашћења НБС.

Име и презиме овлашћеног лица:
МП
Потпис овлашћеног лица
_______________________________________
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XII РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ИЗВЕДЕНИХ
ЕКСКУРЗИЈА/ИЗЛЕТА/НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо у у
реализацији ђачких екскурзија и наставе у природи, имали искуства и то у 2016/2017,
2017/2018 и 2018/2019 (навести минимум десет екскурзија за ове три школске године):
Партија-е бр.: _________________________________________________________
Назив школе

Релација и
разред

Место: __________________

Број и датум
уговора

М.П.

Период реализације
екскурзије/излета/наставе
у природи

Овлашћено лице:

Датум: _________________
Потпис овлашћеног лица:

Oбразац по потреби копирати у потребном броју примерака.
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XIII ПОТВРДА

Назив основне школе: ОШ „2.октобар“
Адреса: Зрењанин
Име и презиме одговорног лица: Сања Гербеш

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да
је________________________________
(уписати натив туристичке агенције) у
периоду од _______________________
(уписати
датум почетка реализације
екскурзије/излета/наставе у природи)до ___ ___________________(уписати
датум
завршетка
реализације екскурзије/излета/наставе у
природи)
реализовао
екскурзију на
дестинацији__
_______________________(уписати
назив
дестинације) за ученике _____(уписати разред) разреда наше школе и да је агенција у
свему испоштовала уговорени квалитет услуга.

Име и презиме контакт особе у школи:
Број телефона или мејл адреса:

М.П.

Потпис одговорног лица

* Наручилац задржава право додатне провере достављених података.
** Овај образац копирати у потребном броју примерака
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XIV ИЗЈАВА

Назив фирме понуђача _____________________________
Место_______________________
ПИБ ________________________
Матични број ________________

У складу са условима из конкурсне документације у поступку јавне набавке мале
вредности ОШ ''2. октобар“' из Зрењанина бр. 1.2.1/2020. ,под пуном материјлном и
кривичном одговорношћу , као заступник понуђача дајем следећу:

И З Ј А В У
Понуђач________________________(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке
мале вредности услуга екскурзија и наставе у природи ученика, за ЈНМВ бр. 1.2.1/2020
годину за потребе ОШ ''2. октобар “ Зрењанин, изјављујем да ће бити исплаћена
надокнада за наставнике по дану, по плативом ученику у нето износу од 500 динара и то
за ученике одељења тог наставника (одељењског старешине).

Поптис овлашћеног лица:
М.П.
__________________________________
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