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1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Назив наручиоца:
Адреса:
ПИБ:
Матични број:
Интернет адреса:

Основна школа  „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић
14 202 Рајковић
102216185
07134746
http://www.osvojvodazivojinmisic.edu.rs/

1.2. ВРСТА ПОСТУПКА
Јавна набавка услуга спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са

Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Подзаконским актима и
Одлуком о покретању поступка бр. 111/2016 од 12.02.2016. год.

1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке je Услуге извођења екскурзије ученика од I до VIII разреда
ЈН бр. 2/2016
Назив и ознака из општег речника набавке: 63516000 - Услуге организације путовања

1.4. ЦИЉ ПОСТУПКА
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци, са роком

важења од годину дана.

1.5. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
- Са Портала Управе за јавне набавке: www.portal.ujn.gov.rs
- Са сајта наручиоца: http://www.osvojvodazivojinmisic.edu.rs/

1.6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда се подноси у складу са конкурсном документацијом и техничком спецификациом

наручиоца који је саставни део конкурсне документације.
Понуђач понуду подноси лично или непосредно путем поште у затвореној коверти.
На предњу страну коверте понуђач лепи попуњен Помоћни образац (ПО1, страна 34

конкурсне документације) који уписује податке о свом тачном називу, адреси, броју телефона, емаил
адреси и имену и презимену овлашћеног лица за контакт.

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.
Рок за подношење понуда је 03.03.2016. године до 9,30 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена у просторије наручиоца до 03.03.2016.

године до 9,30 часова, на адресу Основна школа „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић, 14202 Рајковић.
Понуђач може пре истека рока за подношење понуда да допуни, измени или опозове своју

понуду писаним обавештењем, са назнаком: „Допуна понуде“, „Измена понуде“ или „Опозив понуде“ за
јавну набавку - Услуге извођења екскурзије ученика од I до VIII разреда, бр. 2/2016. Понуђач је
дужан да јасно назначи која документа накнадно доставља, односно који део понуде мења. По истеку
рока за подношење понуда понуђач не може да допуњује мења или опозове своју понуду.

1.7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Јавно отварање понуда биће одржано 03.03.2016. у 10,00 часова, на адреси Основна школа

„Војвода Живојин Мишић“ Рајковић.
Благовремено приспеле понуде комисија ће отварати по редоследу приспећа.
О поступку отварања понуда комисија наручиоца води записник који потписују председник и

чланови комисије и присутни представници понуђача.
Понуђачу који је поднео понуду, а није присуствовао поступку отварања понуда, копија

записника се доставља у року од три дана од дана отварања понуда.
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1.8. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ
ОТВАРАЊА ПОНУДА

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати
поступку отварања понуда, дужни су да комисији наручиоца предају писано пуномоћје, којим ће
доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

1.9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је осам дана од дана отварања понуда.

1.10. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Контакт особа: Татјана Ђурић,   e-mail: rajskola@ ptt.rs, број телефона 014/ 68-469.
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2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ

УСЛОВА

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке, у складу са  чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/12, 14/15 и 68/15) Испуњеност обавезних услова, понуђач доказује потписивањем изјаве у складу
са чланом 77. став 4. истог Закона, док услов и члана 75. тачка 4) и додатни услов доказује
достављањем прилога уз понуду.

Понуда понуђача који не поднесе све тражене доказе (обавезне и додатне) наведене у овом упутству,
сматраће се непотпуном и као таква биће одбијена као неприхватљива и неће се даље разматрати,
односно оцењивати.

Право на учешће у поступку има понућач ако испуњава ОБАВЕЗНЕ услове и то:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
Доказ:
 Уколико је понуђач правно лице дужан је доставити:

1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из регистра
надлежног Привредног суда;

 Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити:
1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег

регистра;
 Уколико је понуђач физичко лице, не доставља доказ за овај услов.

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;
Доказ ( не може бити старији од два месеца пре отварања понуда)

1. Уколико је понуђач правно лице дужан је доставити:
1. извод из казнене евиденције, односно уверење Основног суда на чијем подручју се

налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;

2. извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда
у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних
дела организованог криминала http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-
ke-za-pravna-lica-i-fizicka-lica.html

3. извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника
дужан је да достави доказ за сваког од њих.

2. Уколико је понуђач предузетник или физичко лице дужан је доставити:
1. извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе

Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре.
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3. 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.
Доказ (не може бити старији од два месеца пре отварања понуда):

3. Уколико је понуђач правно лице, предузетник или физичко лице дужан је доставити:
1. Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и

доприносе
2. Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних

локалних јавних прихода;

4. Право на учешће у поступку има понуђач ако има важећу дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописном, Лиценца за обављање послова туристичке организације.
Доказ:

4. Уколико је понуђач правно лице, предузетник или физичко лице дужан је доставити:
1. Лиценца за обављање послова туристичке организације коју издаје Регистратор

туризма, на основу члана 51. Закона у туризму (Службени гласник РС“ бр. 36/2009), или
потврду исте Агенције да је та лиценца још увек важећа или интернет страницу на којој
су тражени подаци јавно доступни. (ПРИЛОГ 1)

5. да је при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона)
Доказ:

5. Уколико је понуђач правно лице, предузетник или физичко лице дужан је доставити:
1. Потписан и оверен Образац изјаве (Образац бр. 2). Изјава мора да буде потписана од

стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група
понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност обавезних услова из чл. 75 став 1. тачка 1), 2) и 3) понуђач може доказати ''Изјавом о
испуњености обавезних услова'' – (Образац бр. 1) за учешће у поступку јавне набавке, уз обавезу
понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, уколико то наручилац у писменој форми захтева,
да у року не краћем од 3 (три) дана од дана пријема писменог позива наручиоца,  достави оригинал
или оверену копију напред наведених доказа  о испуњености обавезних услова.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико
понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Право на учешће у поступку има понућач ако испуњава ДОДАТНЕ услове и то:

6. Пословни капацитет:
- да је у периоду који није дужи од 3 (три) обрачунске године (2013, 2014 и 2015), остварио

пословни приход по основу услуга организовања екскурзија у минималном износу од 1.500.000,00
динара са ПДВ-ом.
Доказ: Списак пружених услуга (образац бр. 8) уз потврде издате и потписане од стране наручилаца
(образац бр.9) или уз копије уговора (ПРИЛОГ 2)

7. Кадровски капацитет:
- да има 5 (пет) запослених, од којих су 3 (три) запослена лица са возачком дозволом Д

категорије.
Доказ: Фотокопија радних књижица и  возачких дозвола са положеном  Д категоријом (ПРИЛОГ 3)

8. Технички капацитет:
- да на основу власништва располаже са најмање 3 (три) аутобуса намењена за међуградски

превоз, који нису старији од 5 година од дана отварања понуда или уколико не поседује у власништву,
може користити закупљено возило;

Доказ: фотокопије саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда и полиса осигудања.
Техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу или лизингу. (ПРИЛОГ 4)
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском

језику.
Поступак отварања понуда води се на српском језику.

3.2.  ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ
Обавезну садржину понуде чине сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом, као

и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкункурсне документације, и то:

П Р И Л О Г:
1. Лиценца за обављање послова туристичке организације коју

издаје Регистратор туризма............................................ ПРИЛОГ бр. 1

2. Пословни капацитет ..................................................................... ПРИЛОГ бр. 2

3. Кадровски капацитет .................................................................... ПРИЛОГ бр. 3

4. Технички капацитет ...................................................................... ПРИЛОГ бр. 4

5. Програм путовања ........................................................................ ПРИЛОГ бр. 5

О Б Р А С Ц И:
1. Изјава о испуњавању услова из члана 75. став 1. ЗЈН ............. Образац бр. 1

2. Изјава о испуњавању услова из члана 75. став 2. ЗЈН ............. Образац бр  2

3. Подаци о понуђачу ....................................................................... Образац бр. 3

4. Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и
потписивање понуде .................................................................... Образац бр. 4

5. Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем ..................... Образац бр. 5

6. Изјава о ангажовању подизвођача ............................................. Образац бр.5а

7. Подаци о подизвођачу ................................................................. Образац бр.5б

8. Подаци о понуђачу који је учесник у зајеничкој понуди ............ Образац бр .6

9. Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду …........... Образац бр.6а

10. Изјава о независној понуди ......................................................... Образац бр. 7

11. Списак пружених услуга.............................................................. Образац бр. 8

12. Потврда о пруженим услугама.................................................... Образац бр. 9

13. Трошкови израде понуде ............................................................. Образац бр. 10

14. Структура цена ............................................................................. Образац бр. 11

15. Образац понуде ............................................................................ Образац бр. 12

16. Модел уговора .............................................................................. Образац бр. 13
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3.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊА
ОБРАЗАЦА

Понуда мора бити састављена тако да понуђач све захтеване податке упише у обрасце који су
саставни део конкурсне документације. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко откуцана или
попуњена штампаним словима, оверена печатом и потписом овлашћене особе. Није дозвољено
попуњавање графитном оловком, пенкалом, фломастером или црвеном оловком, свако бељење или
подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од стране понуђача.

Пожељно је да буде тако спакована и нумерисана да се поједини листови не могу накнадно
уметати.

На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери печатом
и потпише и то:
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и
потписан од стране овлашћеног лица понуђача;
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, сваки образац мора бити оверен и
потписан од стране овлашћеног лица понуђача;
- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране
овлашћеног члана групе понуђача - носиоца посла.

3.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.

3.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду писаним обавештењем пре истека рока

за подношење понуда.
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се подноси у засебној

затвореној коверти, на исти начин на који се доставља понуда, са назнаком “Измена понуде”, “Допуна
понуде” или “Опозив понуде” за ЈАВНУ НАБАВКУ - Услуге извођења екскурзије ученика од I до VIII
разреда, бр.2/2016 (НЕ ОТВАРАТИ).

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
Измена допуна или опозив понуде се доставља путем поште или лично сваког радног дана

од 08,00 до 14,00 часова, на адресу наручиоца.
Понуђач је дужан да јасно назначи која документа накнадно доставља, односно који део

понуде мења. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да допуњује мења или опозове
своју понуду.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском
износу, а не у процентима.

Начин обрачуна цене у случају  измене  понуде кроз измену цене, вршиће се корекцијом
понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне
корекције у зависности од коначне  укупне цене након извршене измене понуде.

3.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
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.

3.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити

подизвођачу и да наведе његов назив.
Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је

да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу а који не
може бити већи од 50 %  и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана
75. став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
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3.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1)

до 4) Закона о јавним набавкама. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) истог закона дужан је да испуни
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је непоходна испуњеност
тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.

2.9. НАЧИН ПЛАЋАЊА
Наручилац не прихвата авансно плаћање.
Плаћање: у року од 45 дана од пријема уредно испостављене фактуре за предходни месец.

2.10. НАЧИН ПРУЖАЊА УСЛУГЕ
У складу са техничком спецификацијом

2.11. КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ
Пружалац услуге се обавезује да услугу изврши у скаладу са Законом и нормама који су

предвиђени за ову врсту услуге.

2.12. ВАЛУТА И ЦЕНА
Цена мора бити изражена у динарима са и без пореза на додату вредност и иста је фиксна до

извршења уговора.
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има

предност у случају несагласности.
Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији

предметне јавне набавке.
У случају понуђене неуобичајено ниске цене, наручилац ће поступити у складу са одредбама

члана 92. Закона о јавним набавкама.

3.13. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ
Наручилац је дужан да:

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са
законом, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и
податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

3.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Понуђач може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења

у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење
понуде, на е-mail: rajskola@ptt.rs.

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева од стране понуђача,
понуђачу и свим лицима која су преузела конкурсну документацију  пошаље одговор у писаном облику
и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем

електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране
захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је
то неопходно као доказ да је извршено достављање.
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3.15. РОК  ВАЖНОСТИ  ПОНУДЕ
Рок важности понуде je 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.

3.16. ПОШТОВАЊЕ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде поштује обавезе које произилазе из важећих

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Понуђач сноси одговорност за накнаду за коришћење патената, као и за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица.

3.17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ
ОТВАРАЊА ПОНУДА

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а
место начињене грешке парафира и овери печатом.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.

3.18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће позвати

понуђаче чије су понуде са истом најнижом понуђеном ценом и најповољнију понуду изабрати жребом.
Поступак избора најповољније понуде путем жреба ће се обавити на следећи начин:

1. Наручилац ће упутити позив понуђачима чије су понуде са истом најнижом понуђеном ценом да
присуствују поступку жребања;

2. Поступак жребања водиће председник Комисије и биће обављен у просторијама наручиоца;
3. Комисија ће водити записник о поступку жребања;
4. Комисија ће припремити посуду и куглице у којима ће бити папирићи са називима понуђача чије

су понуде са истом најнижом понуђеном ценом;
5. Жребање ће бити обављено тако што ће председник комисије извршити извлачење једне

куглице, извадити папирић из исте и прочитати назив понуђача којем ће Наручилац доделити
уговор.

3.19. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Оквирни рок у коме ће наручилац донети Одлуку о додели уговора је осам дана од дана јавног

отварања понуда.
Образложену Одлуку о додели уговора, наручилац ће достaвити свим понуђачима у року од

три дана од дана доношења одлуке.
Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем

одбијен.

3.20. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговор са понуђачем којем је додељен уговор биће закључен у року од осам дана, од дана

протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор, наручилац ће закључити уговор

са првим следећим најповољнијим понуђачем.

3.21. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права, може уложити

захтев за заштиту права понуђача уз уплату прописане таксе, у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, односно поступити у складу са одредбама члан 148. – 153. Закона о
јавним набавкама које уређују поступак заштите права понуђача.

3.22. 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, односо наредних шест месеци.
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3.23. ТРОШКОВИ 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 уколико их је наручилац тражио,
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.
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Образац бр. 1

Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. став 1. Закона о јавним
набавкама

Назив и седиште фирме:

Адреса и седиште:

Матични број:

ПИБ:

Датум:

У својству овлашћеног лица, дајем

И З Ј А В У

Изјављујемо под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да испуњавамо услове из чл.
75. став 1. ЗЈН („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и позива за прикупљање понуда за избор
најповољнијег понуђача за Услуге извођења екскурзије ученика од I до VIII разреда, бр. 2/2016,
према конкурсној документацији за прикупљање понуда и то:

 да смо регистровани код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 да пре објављивања позива, понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од

кривичних дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и да доказ о испуњености услова није
старији од два месеца пре отварања понуда;

 да смо измирили доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији и да доказ о
испуњености услова није старији од два месеца пре отварања понуда;

Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности код Наручиоца – Основна
школа  „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић и у друге сврхе се не може користити.

У случају потребе, а на захтев Наручиоца, доставићемо доказе који потврђују ову изјаву.

Место и датум

__________________________ М.П.

Понуђач

______________________________
/потпис овлашћеног лица/
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Образац бр. 2

Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. став 2. Закона о јавним
набавкама

Назив и седиште фирме:

Адреса и седиште:

Матични број:

ПИБ:

Датум:

У својству овлашћеног лица, дајем

И З Ј А В У

Изјављујемо под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да испуњавамо услове из чл.
75. став 2. ЗЈН (,,Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и позива за прикупљање понуда за избор
најповољнијег понуђача за Услуге извођења екскурзије ученика од I до VIII разреда, бр. 2/2016,
према конкурсној документацији за прикупљање понуда и то:

 да смо поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности код Наручиоца – Основна
школа  „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић и у друге сврхе се не може користити.

У случају потребе, а на захтев Наручиоца, доставићемо доказе који потврђују ову изјаву.

Место и датум

__________________________ М.П.

Понуђач

______________________________
/потпис овлашћеног лица/
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Образац бр. 3

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача

Седиште понуђача

Одговорна особа /потписник уговора/

Особа за контакт

Телефон

Мобилни

Телефакс

Електронска пошта

Текући рачун понуђача

Пословна банка

Матични број понуђача

Порески број понуђача

Место и датум

__________________________ М.П.

Понуђач

______________________________
/потпис овлашћеног лица/
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Образац бр. 4

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И
ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за
јавну набавку - Услуге извођења екскурзије ученика од I до VIII разреда, бр. 2/2016, саставио и
потписао

_______________________________________________________________________
(име, презиме и звање лица овлашћеног за састављање и потпиусивање понуде)

у име и за рачун понуђача   __________________________________________________

Место и датум

__________________________ М.П.

Понуђач

______________________________
/потпис овлашћеног лица/
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Образац бр. 5

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну набавку –
Услуге извођења екскурзије ученика од I до VIII разреда, бр. 2/2016, изјављујемо да не наступамо
са подизвођачем.

Место и датум

__________________________ М.П.

Понуђач

______________________________
/потпис овлашћеног лица/
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Образац бр. 5а

ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке - Услуге извођења екскурзије ученика од I до VIII разреда, бр.
2/2016, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

Назив подизвођача Позиција добара које извршава Учешће подизвођача

Место и датум

__________________________ М.П.

Понуђач

______________________________
/потпис овлашћеног лица/

Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде.

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са
подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача.
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Образац бр. 5б

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача

Седиште подизвођача

Одговорна особа / потписник уговора/

Особа за контакт

Телефон

Телефакс

Електронска пошта

Текући рачун подизвођача

Пословна банка

Матични број подизвођача

Порески број подизвођача

Место и датум

__________________________ М.П.

Понуђач

______________________________
/потпис овлашћеног лица/

Напомена: Образац „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са
подизвођачем.

Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати,
попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.
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Образац бр. 6

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача

Седиште понуђача

Одговорна особа / потписник уговора/

Особа за контакт

Телефон

Телефакс

Електронска пошта

Текући рачун понуђача

Пословна банка

Матични број понуђача

Порески број понуђача

Место и датум

__________________________ М.П.

Понуђач

______________________________
/потпис овлашћеног лица/

Напомена: Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно 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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Образац бр. 6а

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као група понуђача за јавну набавку - Услуге извођења екскурзије
ученика од I до VIII разреда, бр. 2/2016.

Овлашћујемо члана групе - носиоца посла _____________________________________ да у име и за
рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.

ПУН НАЗИВ И
СЕДИШТЕ,

(АДРЕСА) ЧЛАНА
ГРУПЕ

УСЛУГЕ КОЈЕ ЋЕ
ИЗВРШИТИ ЧЛАН

ГРУПЕ

УЧЕШЋЕ
ЧЛАНА

ГРУПЕ У
ПОНУДИ

(процентуално)

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ
ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА

ГРУПЕ

Овлашћени члан:
Потпис одговорног лица:

_______________________________
м.п.

Члан групе:
Потпис одговорног лица:

_______________________________
м.п.

Члан групе:
Потпис одговорног лица:

______________________________
м.п.

Члан групе:
Потпис одговорног лица:

_____________________________
м.п.

Члан групе:
Потпис одговорног лица:

_____________________________
м.п.

Датум: ______________________

Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача.
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Образац бр. 7

ИЗЈАВА O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ПОНУДУ за учешће у
поступку јавне набавке добра мале вредности Услуге извођења екскурзије ученика од I до VIII
разреда, бр. 2/2016 подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Место и датум

__________________________ М.П.

Понуђач

______________________________
/потпис овлашћеног лица/

НАПОМЕНА:

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач. Уколико
понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача.

Образац копирати у потребном броју примерака.
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Образац бр. 8

СПИСАК ПРУЖЕНИХ УСЛУГА

Наручилац
Период

пружања
услуга

Вредност
пружених услуга

(са ПДВ-ом)
Врста услуга

Датум: _______________ М.П. ________________________
/ потпис овлашћеног лица/
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Образац бр. 9

_____________________________________
Назив наручиоца

_____________________________________
Адреса

_______________________________
Телефон

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама издајемо:

ПОТВРДУ

да је пружалац услуга /понуђач

_________________________________________________
[назив и седиште понуђача]

за потребе наручиоца
_________________________________________________

[назив и седиште наручиоца]

квалитетно и уговореном року пружио услуге

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
[навести врсту услуга]

у вредности од  ________________________________ динара без ПДВ-а,

односно у вредности  ______________________________ динара са ПДВ-ом

а на основу уговора број ____________________________ од _________________.

Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру извођење екскурзије ученика од I до VIII
разреда, ЈН бр. 2/2016 и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујемо печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

Контакт особа наручиоца: ______________________________,

Место и датум:
________________________ М.П.

Референтни наручилац
________________________
/ потпис овлашћеног лица/

НАПОМЕНА: Потврду копирати у довољном броју примерака.
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Образац бр. 10

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Услуге извођења екскурзије ученика од I до VIII разреда, бр. 2/2016

УКУПНО: ______________________

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.

Место и датум

__________________________ М.П.

Понуђач

______________________________
/потпис овлашћеног лица/

Рб. Врста трошка Износ
(у динарима)
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Образац бр. 11
СТРУКТУРА ЦЕНА

и упутство како да се попуни

Опис
План.
број

ученика

Цена по
ученику

без
ПДВ-а

Износ
ПДВ-а

Цена по
Ученику

са
ПДВ-ом

Укупна
цена без

ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 7

Екскурзија од
1. до 4.
разреда

71

Екскурзија од
5. до 4.
разреда

38

Екскурзија од
7. до 8.
разреда

35

Укупна цена за све релације изражена у динарима
без ПДВ-а (за планирани број ученика)

Укупна вредност ПДВ-а за све релације

Укупна цена за све релације изражена у динарима
са ПДВ-ом (за планирани број ученика)

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац, уписује
понуђену цену, посебно исказује ПДВ, као и укупну цену са ПДВ.

Образац структура цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:
У колони 3 – уписати цену превоза по ученику из Обрасца понуде без ПДВ-а;
У колони 4 – уписати припадајући износ ПДВ-а по ученику;
У колони 5 – уписати цену по ученику из Обрасца понуде са ПДВ-ом;
У колони 6 – уписати укупну цену без ПДВ-а (2 x 3);
У колони 7 –уписати укупну цену са ПДВ-ом (2 x 5);

Напомена: Вредност понуде за једног ученика дата је фиксно, док је укупна вредност из ове
понуде дата на основу планираног броја ученика тог разреда и може се мењати након
утврђеног тачног броја ученика који да сагласност за одлазак на екскурзију.
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Образац бр. 12

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за подношење понуда за јавну набавку - Услуге извођења екскурзије
ученика од I до VIII разреда, редни број 2/2016, подносим:

П О Н У Д У   бр. __________ / 2016

1. Понуду дајемо (заокружити):

а) самостално

б) са подизвођачем

в) заједничку понуду

2. Услови понуде:

а ) Вредност понуде без ПДВ _____________________________ динара,

словима: ______________________________________________________ .

б) Рок плаћања: 45 дана од пријема уредно испостављене фактуре за предходни месец;

в) Важност понуде: 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.

Место и датум

__________________________ М.П.

Понуђач

______________________________
/потпис овлашћеног лица/
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Образац бр. 13

Попуњен, парафиран и од стране понуђача оверен модел уговора на свакој страни, и на крају
потписан и оверен , чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

МОДЕЛ УГОВОРА

Уговорне стране:

1. Основна школа „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић, 14202 Рајковић, коју заступа Олга
Петровић, директор школе, матични број 07134746, ПИБ 102216185, текући рачун број 840-
718660-70  код Управе за трезор,  (у даљем тексту: Наручилац)  и

2. _________________________________________ , из ___________________ улица

__________________________ бр. _____ , кога заступа директор

___________________________ (у даљем тексту: продавац), порески идентификациони број

__________________ ; матични број _____________ ; текући рачун _________________ код

______________ банке.

3. Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи (опционо):

1) _____________________________________________________ , из

__________________ , ул.__________________________________ бр. ________ , кога

заступа директор __________________________________________ , матични број

________________ , ПИБ__________________ , текући рачун

________________________.

2) _____________________________________________________ , из

___________________ , ул.__________________________________ бр. ________ , кога

заступа директор __________________________________________ , матични број

________________ , ПИБ_________________ , текући рачун

________________________.

Члан 1.
Уговорне стране констатују да је Наручилац,  сходно одредбама Закона о јавним набавкама

(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015),  на основу Позива  за
достављање понуда , спровео поступак јавне набавке мале вредности услуга извођења екскурије
ученика од I до VIII разреда (редни број набавке 2/2016);

Члан 2.
Предмет уговора је пружање  услуга  извођења екскурзије__________, у складу са

условима из конкурсне документације за јавну набавку бр.2/2016, Услуга извођења екскурзије
ученика од I до VIII разреда , Понудом Пружаоца услуге ___________ и одредбама овог
уговора о јавној набавци.

Детаљна спецификација услуга дата је у прилогу овог уговора и чини његов саставни
део.

Ради пружања услуга које су предмет овог уговора, Пружаоц услуга се обавезује да
изврши припрему, организује и реализује путовање и остале услуге из члана 1.овог уговора,
сходно временском периоду наведеном у програму путовања, као и све друго неопходно за
потпуно извршење услуга која су предмет овог уговора.
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ВАЖЕЊЕ УГОВОРА
Члан 3.

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и важи до извршења свих
уговорних обавеза.

ВРЕДНОСТ
Члан 4.

Укупна вредност овог Уговора износи ___________________________ динара без
ПДВ-а, односно __________________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.

Уговорна цена по ученику је фиксна и не може се мењати за све време важења
уговора.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање по овом уговору извршити најкасније
10 (десет) дана пре извршења услуге у износу аванса од 50%, а осталих 50% уговореног
износа из Уговора ће бити уплаћено 30 (тридесет) дана од дана реализације услуге према
Извештају комисије за примопредају услуге.

РОК ПРУЖАЊА УСЛУГА
Члан 6.

Пружаоц услуга се обавезује да пружи и реализује услуге према Програму Наручиоца,
који је саставни део конкурсне документације.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
У случају измене програма или делова програма путовања по налогу Наручиоца,

Наручилац је дужан да пружаоца услуга обавести најкаснје 10 дана пре дана отпочињања
реализације екскурзије.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 7.

Наручилац је дужан да Пружаоц услуга достави списак путника најкасније 10 дана пре
дана отпочињања реализације путовања, односно екскурзије ученика.

Наручилац је дужан да обезбеди пратеће особље: наставнике и стручног вођу пута.
Наручилац се обавезује да Пружаоц услуга плати уговорену цену под условима и на

начин одређен чланом 5.овог уговора.

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА И ПРИЈЕМ УСЛУГА
Члан 8.

Пружаоц услуга се обавезује да уговорене услуге изврши у свему према техничкој
документацији, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који
важе за уговорену врсту услуга.

Пружаоц услуга преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених услуга на
основу обострано потписаног уговора, у складу са овим уговором.

Извештај о извршеној услузи даје Комисија за примопредају услуге, у оквиру
Извештаја Комисије за примопредају услуге, најкасније 10 дана по извршењу услуге.

Члан 9.
Пружаоц услуга се обавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим

прописима, техничким прописима и овим уговором.
Пружаоц услуга под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу се

обавезује:
- да организује услугу пружање услуга извођење екскурзије према Програму Наручиоца

која јесаставни део овог уговора;
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- да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потебан за пружање уговором
преузетих обавеза;

- доставља Опште услове путовања у броју примерака који одговара броју корисника
услуге;

- да обезбеди лекара (педијатра) за екскурзију за коју је то предвиђено програмом;
- да сноси трошкове здравственог осигурања;
- да сноси трошкове организовања излета за ученике;
- да се стара о правима и интересима путника сагласно добрим обичајима у области

туризма;
- да присуствује састанку Комисије за процену извршене услуге;
- да достави тахографске улошке за два дана пре почетка пута - за возаче ангажоване

за превоз ученика;
- да достави записник о техничком прегледу за возила који није старији од пет дана пре

почетка пута;
- да испуни све наведено у Програму (Прилог V).

УГОВОРНА КАЗНА
Члан 10.

Уколико Пружаоц услуге не пружи уговорене услуге у уговореном року, дужан је да
плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0.5% од укупно уговорене вредности за сваки дан
закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно
уговорених услуга.

Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Пружаоца
услуга, умањењем рачуна наведеног у испостављеној фактури.

Наручилац ће уновчити меницу за повраћај авансног плаћања, ако се не реализује или
делимично реализује нека од услуга наведених у структури цене на основу Извештаја о
извршеној услузи екскурзије који сачињава Комисија за процену извршене услуге.

Ако Пружаоц услуге не реализује или делимично реализује услугу која није
евидентирана у структури цене, а предвиђена је програмом Наручиоца, Наручилац има право
да својом слободном проценом одреди вредност услуге која није реализована и реализује
меницу за повраћај аванса или изврши смањење укупне уговорене цене услуга на основу
Извештаја о извршеној услузи екскурзије који сачињава Комисија за процену извршене
услуге.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 11.

Изабрани понуђачсе обавезује да у тренутку закључења уговора, преда Наручиоцу 2
(две) бланко сопствене менице, за повраћај авансног плаћања, које морају бити
евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Менице морају бити
оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте мора
бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са клаузулама: безусловна и
платива на први позив. Меница за повраћај авансног плаћања издаје се у висини од 50% од
укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 дана дужи од дана
коначног извршења посла.Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење
уговорне обавезе, важност менице за повраћај аванса мора да се продужи.Наручилац ће
уновчити меницу за повраћај авансног плаћања у случају дапонуђач не буде извршавао своје
уговрне обавезе у роковимаина начин предвиђен уговором.

Наручилац авансира 50% уговореног новчаног износа на рачун Пружаоца услуге десет
дана пре уговореног рока за реализацију екскурзије. Преостали износ средстава до 50% се
преноси Пружаоц услуге у року од 30 дана од дана извршења услуге, а према Извештају
комисије за  приморедају услуге и  утврђеног процента смањења цене према структури цене.
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Члан 12.
Пружаоц услуге се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења овог уговора,

преда Наручоцу 2(две) бланко сопствене менице, као обезбеђење за добро извршење
посла,које морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Менице морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за
потписивање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење -
писмо, са назначеним износом од 10% укупне вредности уговора, без ПДВ-а.

Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу - писму.

Рок важења менице је 5 (пет)месеци од обостраног потписивања уговора.
Наручилац ће уновчити дате менице уколико Испоручилац:

- не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором;

ВИША СИЛА
Члан 13.

Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе, који доведу до
сметања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења
обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети,
који су се догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити спречени од
стране погођене вишом силом.

Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања
(рат, нереди већег обима, штрајкови..) императивне одлуке власти (забрана промета увоза и
извоза) и слично.

Страна у уговору погођена вишом силом одмах ће у писменој форми обавестити другу
страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

РАСКИД УГОВОРА
Члан 14.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Пружаоц
услуга касни са пружањем услуга дуже од 5 календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико пружене
услуге не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведом у
понуди Пружаоц услуге, а Пружаоц услуге није поступио по примедбама овлашћеног лица
Наручиоца или из неоправданих разлога прекине са пружањем услуга.

Наручилац може једнострано раскинути уговор пре реализације услуге услучају
недостатка средстава за његову реализацију или ако се не пријави потребан број ученика,
без права Пружаоца услуге за потраживањем новчаних средстава, осим трошкова наведених
у обрасцу трошкова припреме понуде.

Уколико дође до раскида уговора пре завршетка свих услуга чије извођење је било
предмет  овог Уговора, Комисија Наручиоца ће сачинити Записник о до тада стварно
пруженим услугама и њиховој вредности у складу са овим Уговором.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржиоснов за раскид уговора и доставља
се другој уговорној страни.

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одребе Закона који
регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 16.
Све спорове који проистекну у реализацији овог уговора стране у овом уговору ће

решавати споразумно.
У случају да споразум није могућ, спор ће решавати Привредни суд у Ваљеву.
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Члан 17.
Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и важи до извршења свих

уговорних обавеза.
Овај уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручиоцу припада

4(четири), а Пружаоц услуге 2 (два) примерка уговора.

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА                                                                         НАРУЧИЛАЦ

НАПОМЕНА: модел уговора који је саставни део конкурсне документације, понуђач попуњава у
складу са понудом и оверава печатом и потписом, чиме потврђује да је сагласан са садржином
модела уговора.
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Програм путовања (ПРИЛОГ V захтев)

Услуге извођења екскурзије ученика I. до VIII разреда, у периоду мај - јун 2016. године, изводе се  на
следећим релацијама:

ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ОД I ДО IV РАЗРЕДА – једнодневнa:

Дестинација и садржаји:

Путни правaц:
РАЈКОВИЋ – МАНАСТИР КОПОРИН - ЦРКВА ПОКАЈАЊА - РАДОВАЊСКИ ЛУГ - ЕТНО СЕЛО
“МОРАВСКИ КОНАЦИ “ - РАЈКОВИЋ
Објекти и установе које се посећују и обилазе:

 Обилазак манастира Копорин са црквом Светог Стефана;
 Обилазак Цркве Покајнице;
 Обилазак Радовањског Лугa храстове шума која спада у категорију споменика културе од

изузетног значаја — знаменито место;
 Обилазак Етно селa "Моравски конаци" ;
 Полазак ученика планиран у раним вечерњим часовима.

Трајање и планирани број ученика: 1 дан, 71 ученик;
Аранжман обухвата: Ручак за наставнике;
Број: одељењских старешина – пратилаца 14 (четрнаест) и директор;
Период реализације: мај – јун 2016. године;
Превоз: висококонфорни аутобус, (клима,тв/видео), који није старији од 5 година.

Приликом достављања тачног броја ученика, биће достављена и одредишта са којих ће ученици
започети путовање. Пружалац услуге је у обавези да обиђе места у издвојеним одељењима пре
доласка у матичну школу.

ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ОД V ДО VI РАЗРЕДА – једнодневнa:

Дестинација и садржаји:

Путни правaц:
РАЈКОВИЋ – ОРАШАЦ – ПЕЋИНА РИСОВАЧА - ЈАГОДИНА – МАНАСТИР ЈОШАНИЦА –
БУКОВИЧКА БАЊА - РАЈКОВИЋ.

Објекти и установе које се посећују и обилазе:
 Обилазак Орашца;
 Обилазак пећине Рисоваче код Аранђеловца која датира из палеолита;
 Обилазак Јагодине, тј. Градског шеталишта Ђурђево брдо, Музеја воштаних фигура,

Завичајног музеја, Аква парка, ЗОО парка итд.
 Обилазак манастира Јошанице;
 Обилазак парка Буковичке бање код Аранђеловца;
 Повратак ученика планиран у раним вечерњим часовима.

Трајање и планирани број ученика: 1 дан, 38 ученика;
Аранжман обухвата: Ручак за наставнике;
Број: разредних старешина – пратилаца 4 (четири) и директор;
Период реализације: мај - јун 2016. године;
Превоз: висококонфорни аутобус,(клима,тв/видео), који није старији од 5 година.

Приликом достављања тачног броја ученика, биће достављена и одредишта са којих ће ученици
започети путовање. Пружалац услуге је у обавези да обиђе места у издвојеним одељењима пре
доласка у матичну школу.
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ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ОД VII ДО VIII РАЗРЕДА–дводневнa:

Дестинација и садржаји:

Путни правaц:
РАЈКОВИЋ – БАЊА ГОРЊА ТРЕПЧА - КРУШЕВАЦ - ПРОЛОМ БАЊА - ЂАВОЉА ВАРОШ –
ЉУБОСТИЊА – РАЈКОВИЋ

Објекти и установе које се посећују и обилазе:
1. дан

 Обилазак Атомске бање или Горње Трепче;
 Обилазак  Крушевца;
 Обилазак Пролом бање;
 Смештај и ноћење у Пролом бањи.

2. дан:

 Обилазак локалитета Ђавоља варош;
 Обилазак манастира Љубостиња задужбине кнегиње Милице из 14.в.;
 Повратак ученика у раним вечерњим часовима.

Трајање и планирани број ученика: 2 дана, 35 ученика;
Аранжман обухвата: Хотелски (1/2,1/3,1/4 собе за ученике) и (једнокреветне и 1/2 собе за
наставнике), услуга на бази једног пуног пансиона (1. дан - ручак за наставнике, вечера за наставнике и
ученике, 2. дан – доручак и ручак за наставнике и ученике);
Број: разредних старешина – пратилаца: 4 (четири) и директор;
Лекар (педијатар) – прилог: фотокопија дипломе;
Период реализације: мај 2016. године;
Превоз: висококонфорни аутобус, (клима,тв/видео), који није старији од 5 година.

Приликом достављања тачног броја ученика, биће достављена и одредишта са којих ће ученици
започети путовање. Пружалац услуге је у обавези да обиђе места у издвојеним одељењима пре
доласка у матичну школу.

УСЛОВИ  ЗА  СВЕ  ЕКСКУРЗИЈЕ :

У  цену су  урачунати  :
1. Аутобуски превоз  високоподним, климатизованим туристичким аутобусима, са бројем седишта који
одговара броју пријављених учесника путовања,не старијим од 5 година, који својом опремљеношћу
(видео и аудио опрема) задовољавају све услове за квалитетан и безбедан превоз ученика;
2. Карте и улазнице за културно историјске споменике, музеје, дискотеку ...;
Ученици не смеју ништа накнадно плаћати;
3. Осигурање од несрећног случаја за све време трајања путовања;
4. Пратња лекара(педијатра) за дводневну екскурзију;
5. Смештај и исхрану на начин утврђен за сваку релацију;
6. Забрањена је ноћна вожња (од 22h- 05h).

Списак и број ученика за сваку релацију наручилац ће доставити у складу са уговором.

Спољашњост аутобуса мора бити чиста, а унутрашњост чиста и уредна. Температура у аутобусу мора
бити прилагођена временским приликама.

У року од 10 дана од извршења услуге саставља се Извештај комисије за примопредају услуге.

Уз понуду доставити и програм путовања који у потпуности испуњава захтеве наручиоца.
(Прилог V) ! ! !



Основна школа  „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић ЈН: бр. 1/2016

Јавна набавка услуга мале вредности Страна од 3434

Образац бр. ПО 1

ПРИМАЛАЦ:
Основна школа  „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић

ПОНУЂАЧ

назив ................................... ____________________________________

адреса ................................. ____________________________________

број телефона .................... ____________________________________

број телефакса ................... ____________________________________

е-mail адреса ...................... ____________________________________

име и презиме овлашћеног
лица за контакт .................. ____________________________________

ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

- УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА
ОД I ДО VIII РАЗРЕДА -

РЕДНИ БРОЈ 2/2016

- НЕ ОТВАРАТИ ! -

датум и сат подношења:
(попуњава наручилац)


