СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Партија 6 – Излет за ученике шестог разреда:
Дестинација

Београд - Смедерево - Виминацијум Сребрно језеро - Голубац - Београд

Програм

 Излет, према Календару образовно - васпитног рада
за школску 2021/2022. годину;
 Полазак аутобуса са школског паркинга у 08:00
часова – Смедерево - Виминацијум, посета
археолошком локалитету, римском логору у пратњи
локалног водича, Сребрно језеро – ручак у
ресторану који испуњава хигијенске норме и норме
квалитета. Након ручка слободно време за
индивидуалне активности и боравак у природи уз
игру, одмор и рекреацију до поласка за Београд;
 Очекивани долазак у Београд око 20:00 часова
(школски паркинг).

Трајање

Једнодневни излет са ручком

Време
реализације

04.06.2022. године

Превоз

 Туристичким аутобусима високе туристичке класе,
до 5 година старости, који поседује све неопходне
атесте и дозволе, као и комплетну опрему (клима,
грејање,
аудио-видео,
DVD)
са
укљученим
путаринама и паркинзима, са бројем седишта који
одговара броју пријављених учесника путовања;
 Предметна услуга врши се у складу са Законом о
превозу у друмском саобраћају („Службени
гласник РС“, број 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005,
62/2006 и 31/2011 и 68/2015 – и други закони) и
Законом о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“, број бр. 41/2009, 53/2010,
101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др.
закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018 и 41/2018 др. закон) и Правилника о начину обављања
организованог превоза деце („Службени гласник
РС“, број 52/2019) који се примењује од 1.
септембра 2019. године.
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Аранжман
обухвата

 превоз;
 пратњу лиценцираног туристичког водича за сваки
аутобус;
 минимум једно радно ангажовано лице: аниматора,
педагога или професионалног глумца за сваки
аутобус;
 осигурање од последица несрећног случаја током
трајања путовања за сваког путника;
 све посете и улазнице и карте по програму;
 ручак: супа или чорба, главно јело (пилећа бечка
шницла са прилогом - помфрит или кромпир пире,
сезонска салата, хлеб, десерт, негазирани сок
(класично послужење).

Пратиоци
групе које
обезбеђује
понуђач

 лиценцирани туристички водич за сваки аутобус;
 минимум једног радно ангажованог аниматора,
педагога или професионалног глумца за сваки
аутобус.

Посебни
захтеви

 У термину „слободно време“ минимум један
спортски терен за организацију традиционалних
спортско - рекреативних активности, безбедно
удаљен од саобраћајница.

Напомена

 организатор мора бити члан струковног удружења;
 у случају квара аутобуса организатор је дужан да у
року од максимум једног сата обезбеди превоз за
наставак путовања;
 у понуђеној цени морају бити урачунати сви
организациони и други трошкови путовања;
 цена аранжмана не обухвата индивидуалне
трошкове путника;
 уз програм путовања важе Општи услови путовања
усклађени са чланом 56. Закона о туризму („Сл .
гласник РС“ бр. 36/2009 и 88/2010 -84/2015).

Оквирни број ученика
Да ли понуђач прихвата гратис аранжмане за
наставнике или одељенске старешине и вођу пута, као
устаљен
начин
пружања
предметне
услуге
–
организација излета, ескурзија и рекреативних настава
(заокружити)?
Број потребних гратис аранжмана за наставнике,
одељенске старешине и вођу пута.
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ДА

НЕ
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Број гратиса по одељењу
(уколико понуђач у својој
понуди
нуди
гратис
путовање за ученике)

____________________гратис
(изразити целим бројем, нпр. 1,2,3..)

Да ли понуђач у својој понуди нуди гратис за близанце
(по систему један плаћа аранжман, а други путује гратис
- заокружити)?

ДА

НЕ

Да ли понуђач прихвата обавезу да Наручиоцу подмири
трошкове
платног
промета
за
пренос
новца
(заокружити)?

ДА

НЕ

60 % аванса, а остатак од 40% најкасније
45 дана од дана реализовања путовања.

Начин и рок плаћања
Рок важења понуде

______ дана од дана отварања понуда.

(минимум 30 дана од дана
отварања понуда)

Потпис овлашћеног
лица понуђача

Место и датум:
М. П.
,
.

. 2022. године
(уписати име и презиме)

Напомена:
 Привредни субјекти који не користе печат у свом пословању, нису

у обавези да документа – обрасце – изјаве – моделе уговора,
достављене уз своју понуду оверавају печатом.

Страна 3 од 3

