ОСНОВНА ШКОЛА „Жарко Зрењанин“ Апатин
Апатин, ул. Српских владара бр. 25
Број: 01- 658/2019-3
Дана, 17.10.2019. године
АПАТИН

I ИЗМЕНE КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 3/2019
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/15), врше се измене конкурсне документације за јавну набавку услуга бр. 3/2019 – услуге
организовања екскурзија за ученике 1. до 8. разреда и наставе у природи за ученике 1. до 4. разреда ОШ
„Жарко Зрењанин“ у Апатину и то:

 Измена бр. 1
На страни 7/60 конкурсне документације, у делу II ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И
ОПИС услуга, КВАЛИТЕТ И РОК реализације предметних услуга, тачке 2.2 Спецификација услуга,
квалитет, количина, место и рок извршења услуге и опис услуга – Програм, текст Програма путовања у
ПАРТИЈИ III мења се и гласи:

ПАРТИЈА III - Једнодневна екскурзија за ученике 3. разреда
Програм путовања

Полазак у јутарњим часовима испред основне школе у Апатину,
наставак путовања према Бачу – обилазак Бачке тврђаве из XIV века.
Наставак путовања према Фрушкој гори, обилазак манастира Хопово и
Врдник (Мала Раваница). Одлазак у ресторан на ручак – објекат мора
да има капацитете да у једној смени обезбеди ручак за све ученике који
су на екскурзији. Након ручка полазак ка фрушкогорском излетишту
Стражилово. Повратак планиран у касним поподневним часовима,
долазак у Апатин до 20,00 часова

 Измена бр. 2
На страни 10/60 конкурсне документације, у делу II ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И
ОПИС услуга, КВАЛИТЕТ И РОК реализације предметних услуга, тачке 2.2 Спецификација услуга,
квалитет, количина, место и рок извршења услуге и опис услуга – Програм, текст ПАРТИЈЕ VII мења се и
гласи:

ПАРТИЈА VII – Тродневна екскурзија за ученике 7. разреда
Оквирни број ученика
Дестинација
Програм путовања

за најмање 60% ученика од укупног броја ученика седмог разреда, 6
одељенских старешина. Тачан број путника утврдиће се накнадним
изјашњавањем. Максималан број ученика је 135
Апатин – Тара (уз обилазак и других дестинација по Програму)
ПРВИ ДАН - Полазак у јутарњим часовима испред основне школе у
Апатину и путовање преко Новог Сада, Руме, Шапца и Ваљева.
Наставак путовања ка Бајиној Башти (обилазак манастира Рача и извора
и ушћа реке Врело-Година). Наставак путовања ка Тари, смештај у
хотелу са 3* са затвореним базеном, смештајног капацитета да прими
све ученике и наставнике на екскурзији. Вечера. Дискотека. Ноћење
ДРУГИ ДАН – Доручак. Доручак, а потом одлазак до Вишеграда,
обилазак манастира Добрун, моста Мехмед-паше Соколовића и
Андрићграда. Ручак у индивидуалној режији. Повратак у хотел у
касним поподневним часовима. Вечера. Дискотека. Ноћење
ТРЕЋИ ДАН – Доручак. Обилазак неколико станица Шарганске

Трајање
Број оброка
Време реализације
Превоз
Аранжман обухвата

Пратиоци групе које
обезбеђује понуђач
Број гратиса

осмице (без вожње возом) – Јатаре и Дрвенграда.
Повратак у хотел на ручак. После ручка повратак за Апатин
Долазак планиран око 22,00 часа.
Три дана/два ноћења
1 (један) пун пансион и 1 (један) полупансион (доручак – вечера)
мај 2020. године – до 10. јуна 2020. године
Превоз удобним, високоподним, туристичким аутобусима,
(клима, ТВ/аудио опрема), у складу са Правилник о начину обављања
организованог превоза деце ("Сл. гласник РС", бр. 52/2019 и 61/2019)
- трошкове превоза, исхране: 1 (један) пун пансион и 1 (један)
полупансион (доручак – вечера)
- трошкове осигурања
- улазнице за све локалитете, културне институције и културноисторијске споменике уколико се наплаћују
- трошкове ангажовања туристи. водича
- трошкови ангажовања лекара
Лиценцирани туристички водич за сваки аутобус
1 гратис за ученика на 15 ученика који плаћају
Гратис за сваког одељенског старешину
Гратис за вођу пута

 Измена бр. 3
На страни 13/60 конкурсне документације, у делу II ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И
ОПИС услуга, КВАЛИТЕТ И РОК реализације предметних услуга, тачке 2.2 Спецификација услуга, квалитет,
количина, место и рок извршења услуге и опис услуга – Програм, текст Програма путовања у ПАРТИЈИ X
мења се и гласи:

ПАРТИЈА X – Настава у природи за ученике од 1. – 4. разреда – Косјерић
Програм путовања

Организација и реализација наставе у природи за ученике од 1. – 4.
разреда у складу са планом за реализацију, односно задацима и
циљевима
Током боравка у Косјерићу реализују се шетње и обиласци етно
домаћинства Гостољубље, Школе мојих предака, Сеча Реке, спортске
активности на отвореним/затвореним теренима (у зависности од
временских услова); могући излети у току боравка (по договору на лицу
места у зависности од заинтересованих ученика):

НАПОМЕНА:
 Ове измене чине саставни део конкурсне документације.
 Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеним изменама,
јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива

Комисија за јавну набавку бр. 3/2019

