Општинска управа Пожега
Тело за централизоване
јавне набавке
Пожега, Трг Слободе бр. 9
Број: 404-3-28/2018
Датум: 28.12.2018. године
Јавна набавка број: 1.2.1/2018

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку, формирана за спровођење
поступка јавне набавке Услуга извођења екскурзија 2018/19, број ЈН ОП 1.2.1/2018,
доноси следећу:
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Мења се конкурсна документација за јавну набавку Услуга извођења екскурзија, ЈН број
1.2.1/2018, тако што се:
 у табели ПАРТИЈА 21 у реду Време реализације, на страни 20. Конкурсне
документације, поред утврђеног термина мај 2019. године, додаје се и
термин 10/17.04.2019. године
 у табели ПАРТИЈА 22 у реду Време реализације, на страни 21. Конкурсне
документације, поред утврђеног термина крај маја/почетак јуна 2019.
године, додају се и термини:
 од 20.03.2019. до 27.03.2019. године и
 од 27.03.2019. до 03.04.2019. године.
 у табели ПАРТИЈА 23 у реду Време реализације, на страни 22. Конкурсне
документације, брише се утврђени термин крај маја/почетак јуна 2019.
године, а додају се термини:
 мај 2019. године
 од 20.03.2019. до 27.03.2019. године и
 од 27.03.2019. до 03.04.2019. године.
У прилогу се налазе измењене стране конкурсне документације:
Страна 20, 21 и 22 Конкурсне документације.
Потребно је да сви потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке
измењене стране конкурсне документације одштампају и приложе као саставни део
конкурсне документације.
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располагати дневним боравцима, учионицама, учионицама у
природи, салом за забаву, као и отвореним спортским
теренима за мале спортове. Током боравка потребно је
обезбедити обилазак :Променаде, извора топле и хладне
минералне воде, Замка културе-виле Велимарковић, летње
позорнице, занатске радионице Опанак, спортских терена,
паркова , базена....
повратак у Пожегу најкасније до 22:00 часа- обавезан превоз
ученика из Пожеге до издвојених одељења
трајање
осам дана – седам пуних пансиона
време реализације 10/17.04.2019. и мај 2019.
превоз
Превоз удобним, високоподним, туристичким аутобусима,
(клима, ТВ, ДВД и аудио опрема) до 10 година старости.
аранжман обухвата - превоз; обавезан превоз ученика из издвојених одељења у
поласку и одласку;
- смештај у хотелу са најмање три звездице, у собама које
морају бити двокреветне, трокреветне или четворокреветне,
са купатилом, без помоћних лежајева и кревета на спрат,
- Сви ученици морају бити смештени у једном објекту и по
могућству на истом спрату, са организованом исхраном.
-3 оброка + ужина за децу – класично послуживање. Ручак у
ресторану који испуњава хигијенске норме и норме квалитета,
а који се састоји од супе/чорбе, главног јела и дезерта, на бази
класичног послуживања.
- обиласке по програму (обилазак :Променаде, извора топле и
хладне минералне воде, Замка културе-виле Велимарковић,
летње позорнице, занатске радионице Опанак, спортских
терена, паркова , базена )
- услуге лекара - услуге рекреатора;
-услуге аниматора,
- осигурање свих путника.
максималан број 97
ученика
број одељенских 8 наставника
старешина
пратиоци
групе - рекреатор;
које
обезбеђује - лекар- током 24 часа;
понуђач
број гратиса
- 8 учитеља;
- један гратис на 15 плативих ученика
- један близанац на једног плативог близанца (1 пар близанаца
у матичној школи );
-3 гратиса за ученике са посебним потребама(2 у матичној
школи и 1 у ИО Горња Добриња) +пратилац
начин плаћања
Шест месечних рата
ПАРТИЈА 22
дестинација
програм путовања

2.разред
БАЊА ВРУЈИЦИ
Полазак из Пожеге у 08:00 часова –обавезан превоз ученика
из издвојених одељења
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Смештај је у хотелу са најмање три звездице, у собама које
морају бити двокреветне, трокреветне или четворокреветне,
са купатилом, без помоћних лежајева и кревета на спрат .
Сви ученици морају бити смештени у једном објекту и по
могућству на истом спрату, са организованом исхраном.
Смештај је на бази 7 пуних пансиона. (3 оброка + ужина за
децу – класично послуживање). Смештајни објекат мора
располагати дневним боравцима, учионицама, учионицама у
природи, салом за забаву, као и отвореним спортским
теренима за мале спортове.
повратак у Пожегу најкасније до 22:00 часа- обавезан превоз
ученика из Пожеге до издвојених одељења
трајање
осам дана – седам пуних пансиона
време реализације од 20.03.2019. до 27.03.2019.
од 27.03.2019. до 03.04.2019.
крај маја/почетак јуна 2019.
превоз
Превоз удобним, високоподним, туристичким аутобусима,
(клима, ТВ, ДВД и аудио опрема) до 10 година старости.
аранжман обухвата - превоз; обавезан превоз ученика из издвојених одељења у
поласку и одласку;
- смештај у хотелу са најмање три звездице, у собама које
морају бити двокреветне, трокреветне или четворокреветне,
са купатилом, без помоћних лежајева и кревета на спрат
-3 оброка + ужина за децу – класично послуживање. Ручак у
ресторану који испуњава хигијенске норме и норме квалитета,
а који се састоји од супе/чорбе, главног јела и дезерта, на бази
класичног послуживања.
Током боравка потребно је обезбедити обилазак:
1. Чаробно село( учешће ученика и различитим радионицама)
2. Ваљево
3.Дивчибаре
4.Струганик( родна кућа Живојина Мишића)
5. Спортски терени и базени у Бањи
- услуге лекара - током 24 часа;
- услуге рекреатора;
-услуге аниматора,
- осигурање свих путника.
максималан број 105
ученика
број одељенских 9 наставника
старешина
пратиоци
групе - рекреатор;
које
обезбеђује - лекар
понуђач
број гратиса
- 9 учитеља;
- један гратис на 15 плативих ученика
- један близанац на једног плативог близанца ( два пара
близанаца у матичној школи)
-1 гратис за ученика са посебним потребама( у матичној
школи)+пратилац
начин плаћања
шест месечних рата
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ПАРТИЈА 23
дестинација
програм путовања

4.разред
БАЊА ВРУЈИЦИ
Полазак из Пожеге у 08:00 часова –обавезан превоз ученика из
издвојених одељења
Смештај је у хотелу са најмање три звездице, у собама које
морају бити двокреветне, трокреветне или четворокреветне, са
купатилом, без помоћних лежајева и кревета на спрат .
Сви ученици морају бити смештени у једном објекту и по
могућству на истом спрату, са организованом исхраном.
Смештај је на бази 7 пуних пансиона. (3 оброка + ужина за
децу – класично послуживање). Смештајни објекат мора
располагати дневним боравцима, учионицама, учионицама у
природи, салом за забаву, као и отвореним спортским теренима
за мале спортове.
повратак у Пожегу најкасније до 22:00 часа- обавезан превоз
ученика из Пожеге до издвојених одељења
трајање
осам дана – седам пуних пансиона
време реализације
од 20.03.2019. до 27.03.2019.
од 27.03.2019 до 03.04.2019.
мај 2019.
превоз
Превоз удобним, високоподним, туристичким аутобусима,
(клима, ТВ, ДВД и аудио опрема) до 10 година старости.
аранжман обухвата - превоз; обавезан превоз ученика из издвојених одељења у
поласку и одласку;
- смештај у хотелу са најмање три звездице, у собама које
морају бити двокреветне, трокреветне или четворокреветне, са
купатилом, без помоћних лежајева и кревета на спрат
-3 оброка + ужина за децу – класично послуживање. Ручак у
ресторану који испуњава хигијенске норме и норме квалитета, а
који се састоји од супе/чорбе, главног јела и дезерта, на бази
класичног послуживања.
Током боравка потребно је обезбедити обилазак:
1. Чаробно село( учешће ученика и различитим радионицама)
2. Ваљево
3.Дивчибаре
4.Струганик( родна кућа Живојина Мишића)
5. Спортски терени и базени у Бањи
- услуге лекара - током 24 часа;
- услуге рекреатора;
-услуге аниматора,
- осигурање свих путника.
максималан
број 132
ученика
број
одељенских 9 наставника
старешина
пратиоци групе које - рекреатор;
обезбеђује понуђач - лекар
број гратиса
- 9 учитеља;
- један гратис на 15 плативих ученика
- један близанац на једног плативог близанца; ( 3 пара
близанаца у матичној школи);
начин плаћања
Шест месечних рата
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