Пољопривредна школа
''Радош Јовановић Сеља''
Прокупље
Број: 01-122
06.03.2020.
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. Ггласник РС", бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), Комисија за јавне набавке Пољопривредне школе ''Радош Јовановић Сеља'' у
Прокупљу, дана 06.03.2020. године, донела је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЈНМВ БР 1/2020 – ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 1. И 2. РАЗРЕДА
1.На страни 4. Конкурсне документације бр. 01-111 од 03.03.2020. године, у одељку III
ВРСТА И ОПИС УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ, последњем пасусу прва реченица се
допуњава тако да гласи:
'' У цену урачунати здравствено осигурање, превоз, хотелски смештај на бази пуног
пансиона и полупансиона, улазнице за наведене културно-историјске комплексе, дискотеке,
гратисе за седам наставнике и гратис за директора''.
2. На страни 6. Конкурсне документације, у одељку V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, тачка 4. мења се тако да гласи:
''4. Услов – Да понуђач поседује Лиценцу за обављање послова туристичких путовања
ДОКАЗ: Лиценца за обављање послова туристичке организације коју издаје Регистратор
туризма, на основу члана 51. Закона у туризму (“Сл.гласник РС“бр.36/2009, 88/2010.,99/2011. и
93/2012.). (Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови
групе понуђача).
3. На страни 8. Конкурсне документације, тачка 6 мења се тако да гласи:
''6. Наручилац захтева од понуђача да докаже да,у моменту подношења понуде, поседује
закључену полису осигурања за случај инсолвентности у складу са одредбама Правилника о врсти
и условима гаранције путовања, начину активирања и другим условима које мора да испуни
организатор путовања у зависности од врсте организованог путовања („Службени гласник РС“
број50/2012)''.
Доказ: фотокопија важеће полисе осигурања''.
4. На страни 16, исправља се техничка грешка у одељку VII 1.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, мења се
тако да гласи:
''VII 1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
На основу објављеног позива за доделу уговора за јавну набавку бр. 1/2020, достављамо
Вам следећу ПОНУДУ:

1

Да квалитетно пружимо све услуге у складу са наведеним условима из конкурсне
документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:
а) самостално

б) заједничка понуда

ц) са подизвођачем

Извођење тродневне екскурзије за ученике 1. и 2. разреда на
релацији Прокупље – Дивчибаре - Прокупље
Јединична цена по ученику без ПДВ-а

Цена

Словима:
Јединична цена по ученику са ПДВ-ом
Словима:

2. За извршење јавне набавке ангажујемо ___ ( ______) подизвођача (уписати број подизвођача).
3.Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом, програм
путовања и Опште услове путовања.
4.Рок и начин плаћања (број рата) _______________________________________________.
5. Понуђени термин реализације услуге је ________________________________________.
6. Гратис место:___ на _____ плативих
7. Важност понуде износи ____ дана од дана отварања понуда ( не краћи од 60 дана )''.
НАПОМЕНА НАРУЧИОЦА: УКОЛИКО СЕ НЕ ОБЕЗБЕДИ НАЈМАЊЕ 60% УЧЕНИКА ИСТОГ РАЗРЕДА
ОДНОСНО НАЈМАЊЕ 60% УЧЕНИКА ОДЕЉЕЊА, НАКОН ИЗВРШЕНОГ ИЗБОРА ПОНУЂАЧА И
ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНЕ САГЛАСНОСТИ РОДИТЕЉА, ЗА ТАЈ РАЗРЕД-ОДЕЉЕЊЕ СЕ НЕЋЕ ИЗВЕСТИ
ЕКСКУРЗИЈА, ТЕ НАРУЧИЛАЦ НЕМА НИКАКВЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ПОНЂАЧУ А ВЕЗАНО ЗА ТАЈ РАЗРЕД.
Датум: _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________''
MП

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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Пољопривредна школа
''Радош Јовановић Сеља''
Прокупље
Број: 01-122/1
06.03.2020.

На основу члана 63. став 4. Закона о јавним набавкама ("Сл. Ггласник РС", бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавне набавке Пољопривредне школе ''Радош
Јовановић Сеља'' у Прокупљу, дана 06.03.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
1. Продужава се рок за подношење понуда у поступку ЈН бр. 1/2020 – екскурзија
ученика 1. и 2. разреда, тако да се понуде подносе до 16.03.2020. године до 12.00 часова а
јавно отварање понуда обавиће се 16.09.2019. године у 12.30 часова.
2. Ова одлука ће бити објављена на Порталу за јавне набавке и на сајту школе.
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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