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ВАЉЕВО, 10. 05. 2017.
Потенцијалним понуђачима
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо прву измену конкурсне
документације у поступку јавне набавке услуга, отворени поступак, услуге: извођење екскурзије ученика
другог разреда Ваљевске гимназије у Ваљеву у школској 2017/2018.години, редни број јавне набавке
02/2017.
Конкурсна документација се мења на следећи начин:
- на страни 6 конкурсне документације, у оквиру врсте, техничких карактеристика, квалитета, количине и
описа добара, радова или услуга, начина спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рока
извршења, места извршења или испоруке добара, евентуалних додатних услуга и сл, односно Плана и
програма тродневне екскурзије за ученике II разреда, исправља се време реализације тако што се речи
„искључиво у периоду од 15.09. до 30.09.2017.године“ замењују речима „искључиво у периоду од 15.09.
до 15.10.2017.године“.
Ова измена представља саставни део конкурсне документације.
У свему осталом, конкурсна документација остаје непромењена.

Комисија за јавну набавку број 2/2017

ПЛАН И ПРОГРАМ ТРОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ II РАЗРЕДА
Ваљевске гимназије школске 2017/2018.
релација: Ваљево-Блед-Шкофја Лока-Крањ-Постојна-Порторож-Пиран-Љубљана-Ваљево
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: искључиво у периоду од 15. 09. до 15.10.2017.године
САДРЖАЈ (ПЛАНИРАНИ ОБИЛАСЦИ):
1

дан: Полазак из Ваљева у 6 сати. Долазак у Блед. Одлазак у разгледање са водичем, слободно
време, наставак путовања до Крања.Смештај у хотел. Након вечере, вожња до Шкофја Локе,
разгледање старог града. Ноћење.

2

дан:Након доручка полазак за Постојну (обилазак Постојнске јаме). Након обиласка, одлазак до
Порторожа и Пирана, обилазак, слободно време, Повратак у хотел. Након вечере обилазак историјског
дела града, ноћење.

3

дан: Након доручка полазак за Љубљану. Посета гимназији, обилазак града (Конгресни трг,
Тромостовје, Прешернов трг, шопинг центар). Полазак за Ваљево.

Цена аранжмана мора обухватати:
Смештај целокупне групе у једном у хотелу у Крању са минимум 3 звездице на бази два
полупансиона;
боравишне таксе
Смештај у двокреветним собама за наставнике, а трокреветним и четворокреветним собама за
ученике;
Превоз туристичким аутобусом високе туристичке класе до 5 година старости и комплетном
опремом (клима, аудио-видео, двд);
Превоз се не сме вршити ноћу у времену од 22 до 05 сати.
Обиласци према предвиђеном плану и програму уз тумачење професионалног туристичког
водича. Водич по аутобусу за све време путовања, као и локални водичи на локалитетима;
Улазнице за све предвиђене садржаје;
Међународно здравствено осигурање;
Број гратиса је минимум 1 ученик на 20 плативих ученика + 7 гратиса за одељенске старешине
(наставнике) + гратис за вођу пута на целу групу.
Дневнице и гратис за лекара. Агенција обезбеђује неопходну здравствену опрему (лекове,
завоје...)
Организациони трошкови, манипулативни трошкови, трошкови платног промета.
Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.
Оквирни број ученика 160 + 7 разредних старешина + вођа пута.
Број рата плаћања: најмање у 8 једнаких месечних рата. Плаћање од јуна 2016.године (последња
рата закључно са 45-им даном од дана испостављања коначног рачуна од стране изабраног
понуђача).
Цена екскурзије се не може увећавати након достављених понуда односно након
закључења уговора о извођењу екскурзије без обзира на промене у курсу размене валуте или
других промена које утичу на цену путовања.
Посебно исказати број гратиса који се односи на ученике, а посебно број гратиса за наставнике и
вођу пута.

