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Наручилац: Средња школа “Свети Трифун са домом ученика
Адреса: Александровац, ул.Крушевачка бр.8-10,
Дел. број: 286
Датум: 02.03.2018. године

ПРЕДМЕТ: I Измена и допуна конкурсне документације јавне набавке ЈН бr.
4/2018 – услуга извођења екскурзије за четврти разред
Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и
68/2015), Наручилац врши измену конкурсне документације јавне набавке број ЈН- 4/2018.

1) Измена обухвата :
У делу конкурсне документације у поглављу IV - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА на страни бр. 7 који се односи на IV/2 – Додатне услове
утврђене на основу чл. 76. под редним бројем 3 да понуђач располаже неопходним пословним
капацитетом у алиена 2 и то:
IV/2 Додатне услове утврђене на основу чл. 76.
3) да располаже неопходним пословним капацитетом - наручилац захтева
мења се део у алинеји бр. 2 која гласи:
- да понуђач докаже да је, у периоду од три школске године (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017)
реализовао најмање 20 екскурзија за најмање 100 ученика средњих школа на иностраним
дестинацијама.
Доказ: - Потврде рефернтних наручилаца.
након измене у делу који се односи на поглавље IV/2 – Додатне услове утврђене на основу чл. 76
под ред број: 3) да располаже неопходним пословним капацитетом - наручилац захтева, у алинеји
бр. 2 мења се минимални број екскурзија који је понуђач реализовао на 30 екскурзија за најмање
100 ученика и део који се односи на доказивање да понуђач треба поред референтних потврда
наручиоца да достави и фотокопије уговора са рефернтним наручиоцима за реализацију екскурзија
и фотокопије фактура тако да:

након измене нов део описа у алинеји бр. 2 гласи :
- “да понуђач докаже да је, у периоду од три школске године (2014/2015, 2015/2016,
2016/2017) реализовао најмање 30 екскурзија за најмање 100 ученика средњих школа
на иностраним дестинацијама.
Доказ: - Потврде рефернтних наручилаца, фотокопије уговора са рефернтним
наручиоцима за реализацију екскурзија и фотокопије фактура.“
2) Измена обухвата:
У делу конкурсне документације у поглављу IV - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА на страни бр. 10 који се односи на УПУТСТВО КАКО СЕ
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ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА за Доказивање додатних услова под редним бројем 3 да
понуђач располаже неопходним пословним капацитетом у алинеји 2 и то:
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
3) да располаже неопходним пословним капацитетом - наручилац захтева
мења се део у алинеји бр. 2 која гласи:
- да понуђач докаже да је, у периоду од три школске године (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017)
реализовао најмање 20 екскурзија за најмање 100 ученика средњих школа на иностраним
дестинацијама.
Доказ: - Потврде рефернтних наручилаца.
након измене у делу који се односи на поглавље IV - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА на страни бр. 10 који се односи на УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА за Доказивање додатних услова под редним
бројем 3 да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом у алинеји бр 2 мења се
минимални број екскурзија који је понуђач реализовао на 30 екскурзија за најмање 100 ученика и
део који се односи на доказивање да понуђач треба поред референтних потврда наручиоца да
достави и фотокопије уговора са рефернтним наручиоцима за реализацију екскурзија и фотокопије
фактура тако да:

након измене нов део описа алинеје бр 2 гласи :
- “ да понуђач докаже да је, у периоду од три школске године (2014/2015, 2015/2016,
2016/2017) реализовао најмање 30 екскурзија за најмање 100 ученика средњих школа
на иностраним дестинацијама.
Доказ: - Потврде рефернтних наручилаца, фотокопије уговора са рефернтним
наручиоцима за реализацију екскурзија и фотокопије фактура.“
3) Измена обухвата:
У конкурсној документацији на страни број 21 Образац бр. 8 поглавље XIV - ОБРАЗАЦ ЗА
ДОКАЗИВАЊЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ БРОЈА
РЕАЛИЗОВАНИХ ЕКСКУРЗИЈА
мења се део који гласи:
Изјављујемо да смо, у периоду од три школске године (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017)
реализовао најмање 20 екскурзија за најмање 100 ученика средњих школа на иностраним
дестинацијама.
Напомена:
Уз овај Образац, доставити и фотокопије уговора о реализацији екскурзија.
након измене Образац бр. 8 на страни бр. 21 конкурсне документације ОБРАЗАЦ ЗА
ДОКАЗИВАЊЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ БРОЈА мења се
минимални број екскурзија који је понуђач реализовао на 30 екскурзија за најмање 100 ученика и
део Напомене да понуђач уз овај Образац треба поред фотокопије уговора за реализацију
екскурзија да достави потврде референтних наручиоца и фотокопије фактура тако да:

нов део описа Обрасца бр. 8 (Изјаве) гласи :
“ Изјављујемо да смо, у периоду од три школске године (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017)
реализовао најмање 30 екскурзија за најмање 100 ученика средњих школа на иностраним
дестинацијама.
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Напомена:
Уз овај Образац доставити: Потврде рефернтних наручилаца, фотокопије уговора са
рефернтним наручиоцима за реализацију екскурзија и фотокопије фактура. “
У прилогу I Измене јавне набавке бр. 4/2018 се налази измењене страна конкурсне документација
страна број 7, страна број 10 и страна бр. 21 (Образац бр.8)
Потребно је да сви потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке бр. 4/2018 –
услуга извођења екскурзије за четврти разред измењају наведене страну конкурсне документације
које чине саставни део конкурсне документације.
Рок за подношење и отварање понуда остаје непромењен – 12.03.2018. године до 11.30 часова
документ је важећи без потписа и печата

Комисија за јавне набавке
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- да понуђача у моменту подношења понуде, има закључен уговор са 1 (један)
лиценцираног водича – пратиоцем групе за вишедневна путовања. Понуђач може
закључити уговор о раду на одређено или неодређено време, односно уговор о делу
или уговор о обављању привремених и повремених послова.
- да понуђача у моменту подношења понуде, има укупно ______ ангажованих лица у
радном односу или лица која су ангажована ван радног односа по неком другом
основу, од чега је укупно ________ ангажованих лица са високом стручном
спремом из области туризма стеченом на четворогодишњим академским студијама
(240 ЕСПБ), за потребе реализације ексурзије одговорним за извршење уговора.
Овај услов број и квалитет ангажованих кадрова се користи као критеријум за
бодовање понуда.
2) да има довољан технички капацитет - наручилац захтева:
- да понуђач докаже да у моменту подношења понуде поседује у власништву или
закупу смештајне објекте дефинисане програмом путовања односно техничком
спецификацијом конкурсне документације. Све собе морају бити без додатних и
спратних кревета, опремљене купатилом и тоалетом. Објекти морају бити погодни
за смештај и исхрану, у сврхе организације екскурзије, а у складу са техничком
спецификацијом.
- да понуђач докаже да у моменту подношења понуде поседује (у својини, по основу
закупа, лизинга или уговора о пословно – техничкој сарадњи) најмање 5 (пет)
регистрованих аутобуса високе туристичке класе са клима уређајем, ТВ и ДВД
уређајем и озвучењем, не старије од 5 година, рачунајући од дана реализације
екскурзије, са најмање 90 и 65 седишта за путнике.
3) да располаже неопходним пословним капацитетом - наручилац захтева:
- да понуђач докаже да, у последње три године пре објављивања позива за
подношење понуда 2015., 2016. и 2017. година није пословао са губитком, односно
да понуђач није био неликвидан у периоду од 36 месеци пре дана објављивања
позива за подношење понуда, као и да је понуђач, у периоду од три године 2014.,
2015. и 2016. година остварио пословни приход у износу од најмање 20.000.000,00
динара.
- да понуђач докаже да је, у периоду од три школске године (2014/2015, 2015/2016,
2016/2017) реализовао најмање 30 екскурзија за најмање 100 ученика средњих
школа на иностраним дестинацијама.
- понуђач уз понуду мора да достави средство обезбеђења за озбиљност понуде и то
банкарску гаранцију у износу од 10% од укупне вредности понуде, без ПДВ-а.
Укупна вредност понуде добија се када се понуђена цена по ученику, без ПДВ-а,
помножи са максималним бројем ученика наведеним у техничкој спецификацији.
НАПОМЕНА:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и
услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
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3) да располаже неопходним пословним капацитетом - наручилац захтева:
- да понуђач докаже да, у последњих три године пре објављивања позива за подношење
понуда 2015., 2016. и 2017. година није пословао са губитком, односно да понуђач
није био неликвидан у периоду од 36 месеца пре дана објављивања позива за
подношење понуда, као и да је понуђач, у периоду од три године 2014., 2015. и 2016.
годинаостварио пословни приход у износу од најмање 20.000.000,00 динара.
Доказ: - Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности за наведени
период или изјава понуђача о интернет адреси државног органа или овлашћене
организације на којој се налази тражени податак.
Потврда о пријему редовног годишњег финансијског извештаја од стране
Агенције за привредне регистре за 2014. годину са сажетим билансом стања и успеха,
односно сажети биланс стања и успеха за 2015. годину, односно сажети биланс стања
и успеха за 2016. годину или изјава понуђача о интернет адреси државног органа или
овлашћене организације на којој се налази тражени податак.
- да понуђач докаже да је, у периоду од три школске године (2014/2015, 2015/2016,
2016/2017) реализовао најмање 30 екскурзија за најмање 100 ученика средњих школа
на иностраним дестинацијама.
Доказ: - Потврде рефернтних наручилаца, фотокопије уговора са рефернтним
наручиоцима за реализацију екскурзија и фотокопије фактура.
- понуђач уз понуду доставља средство обезбеђења за озбиљност понуде и то банкарску
гаранцију у износу од 10% од укупне вредности понуде, без ПДВ-а. Укупна вредност
понуде добија се када се понуђена цена по ученику, без ПДВ-а, помножи са
максималним бројем ученика наведеним у техничкој спецификацији. Износ на
банкарској гаранцији мора бити назначен номинално (тачан износ у динарима).
Банкарска гаранција мора бити са клаузулама „безусловна и платива на први позив“,
са роком важности најмање 30 дана од дана отварања понуда.
Поред наведених клаузула и услова, банкарска гаранција мора садржати датум
ступања на снагу и престанка важења исте.
Наручилац може пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума да тражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа и организација.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
НАПОМЕНА ЗА ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ:
У складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, лице које је уписано у РЕГИСТАР
ПОНУЂАЧА није дужно приликом подношења понуде односно пријаве да доказује
испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама
већ само да наведе интернет страницу на кој ој су тражени подаци јавно доступни.
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XIV - ОБРАЗАЦ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ
УСЛОВА У ПОГЛЕДУ БРОЈА РЕАЛИЗОВАНИХ ЕКСКУРЗИЈА
.
ИЗЈАВА
Изјављујемо да смо, у периоду од три школске године (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017)
реализовао најмање 30 екскурзија за најмање 100 ученика средњих школа на иностраним
дестинацијама.

ДАТУМ:

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

___. ___. 2018. године

М. П

Напомена:
Уз овај Образац доставити: Потврде рефернтних наручилаца, фотокопије уговора
са рефернтним наручиоцима за реализацију екскурзија и фотокопије фактура.
Уколико не буду достављени наведени докази, сматраће се да понуђач није
доказао испуњеност овог додатног услова.
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