ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА
Војислава Илића 88
11050 Београд
Број: 14/9
Датум: 18.02.2020. године
ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо измену конкурсне
документације у поступку јавне набавке мале вредности услуга - извођење екскурзије, за
потребе Школе за дизајн текстила из Београда, ЈН бр. 1.2.2/20.
Измена конкурсне документације је следећа:

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ; ПЛАН И
ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА IV РАЗРЕДА ШКОЛЕ ЗА ДИЗАЈН
ТЕКСТИЛА ШКОЛСКЕ 2020/2021; страна 7
УМЕСТО
У цену урачунати:
трошкове смештаја и исхране на бази 4 полупансиона;
трошкове превоза (са урачунатим путаринама и паркинзима, таксама за уласке у
градове);
трошкове лиценцираног водича за сваки аутобус;
трошкове локалних водича по Програму;
вожња бродићем до Венеције;
такса у Венецији;
трошкове лекара;
улазнице за културно-историјске комплексе;
гратис за вођу пута испред школе или за директора;
гратис за 1 наставника на 15 плативих ученика;
гратис за 1 ученика на 15 плативих ученика;
међународно путно здравствено осигурање;
боравишне туристичке таксе у хотелима;
трошкове платног промета;
трошкови организације путовања.
У цену аранжмана не урачунавати накнаду за бригу о деци.

ТРЕБА ДА СТОЈИ
У цену урачунати:
трошкове смештаја и исхране на бази 4 полупансиона;
трошкове превоза (са урачунатим путаринама и паркинзима, таксама за уласке у
градове);
трошкове лиценцираног водича за сваки аутобус;
трошкове локалних водича по Програму;
вожња бродићем до Венеције;
такса у Венецији;
трошкове лекара;
гратис за вођу пута испред школе или за директора;
гратис за 1 наставника на 15 плативих ученика;
гратис за 1 ученика на 15 плативих ученика;
међународно путно здравствено осигурање;
боравишне туристичке таксе у хотелима;
трошкове платног промета;
трошкови организације путовања.
У цену аранжмана не урачунавати накнаду за бригу о деци.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ; 2. НАЧИН НА
КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА; страна 13

УМЕСТО
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
19.02.2020. године до 10.30 часова без обзира на начин на који се доставља.
Јавно отварање понуда биће истог дана 19.02.2020. године у 11.00 часова у
просторијама школе, на адреси: Школа за дизајн текстила, Војислава Илића 88, 11050
Београд: Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована
лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство
представника понуђача докажу предајом овлашћења комисији за спровођење поступка
јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

ТРЕБА ДА СТОЈИ
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
24.02.2020. године до 10.30 часова без обзира на начин на који се доставља.
Јавно отварање понуда биће истог дана 24.02.2020. године у 11.00 часова у
просторијама школе, на адреси: Школа за дизајн текстила, Војислава Илића 88, 11050
Београд: Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована
лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство
представника понуђача докажу предајом овлашћења комисији за спровођење поступка
јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ; 6) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА; страна 28

УМЕСТО

НАПОМЕНА:
Понуђач је дужан да за све ставке из дела: У цену урачунати:
трошкове смештаја и исхране на бази 4 полупансиона;
трошкове превоза (са урачунатим путаринама и паркинзима, таксама за
уласке у градове);
трошкове лиценцираног водича за сваки аутобус;
трошкове локалних водича по Програму;
вожња бродићем до Венеције;
такса у Венецији;
трошкове лекара;
улазнице за културно-историјске комплексе;
гратис за вођу пута испред школе или за директора;
гратис за 1 наставника на 15 плативих ученика;
гратис за 1 ученика на 15 плативих ученика;
међународно путно здравствено осигурање;
боравишне туристичке таксе у хотелима;
трошкове платног промета;
трошкови организације путовања;
искаже јединичне цене у Обрасцу структуре цена.

ТРЕБА ДА СТОЈИ

НАПОМЕНА:
Понуђач је дужан да за све ставке из дела: У цену урачунати:
трошкове смештаја и исхране на бази 4 полупансиона;
трошкове превоза (са урачунатим путаринама и паркинзима, таксама за
уласке у градове);
трошкове лиценцираног водича за сваки аутобус;
трошкове локалних водича по Програму;
вожња бродићем до Венеције;
такса у Венецији;
трошкове лекара;
гратис за вођу пута испред школе или за директора;
гратис за 1 наставника на 15 плативих ученика;
гратис за 1 ученика на 15 плативих ученика;
међународно путно здравствено осигурање;
боравишне туристичке таксе у хотелима;
трошкове платног промета;
трошкови организације путовања;
искаже јединичне цене у Обрасцу структуре цена.

Наручилац врши и следеће измене Конкурсне документације:

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ; ПЛАН И
ПРОГРАМ

ЕКСКУРЗИЈЕ

УЧЕНИКА

IV

РАЗРЕДА

ШКОЛЕ

ЗА

ДИЗАЈН

ТЕКСТИЛА ШКОЛСКЕ 2020/2021; страна 6
УМЕСТО
САДРЖАЈ (ПЛАНИРАНИ ОБИЛАСЦИ):
1. ДАН:
¾ Полазак у 05.00 часова са паркинга испред школе.
¾ Вожња кроз Хрватску и Словенију, са доласком у Lido di Jesolo у раним вечерњим
часовима. Смештај у хотелу. Вечера. Ноћење.
2. ДАН:
¾ Доручак. Након доручка, напуштање хотела и полазак за Veneciju. По доласку у
Punta Sabioni, вожња бродићем венецијанском лагуном. Разгледање града: Trg i
crkva Svetog Marka, Duždeva palata, Most uzdaha, Zvonik Kampanile, Kanal
Grande, most Ponte Rialto, crkva Santa Maria della Salute... По завршеном
разгледању полазак за Montekatini Terme, Смештај у хотелу. Вечера. Ноћење.
3. ДАН:
¾ Доручак. Након доручка, напуштање хотела и полазак за Firencu. Панорамско
разгледање града у пратњи локалног водича на српском језику: Разгледање
престонице ренесансе: Santa Maria Novella, Kapela Mediči, crkva San Lorenco, trg
Sinjorija, Palaco Vekio, palata Mediči Rikardi, Duomo, Đotov zvonik, most na reci
Arno, krstionica sv. Jovana, Danteova kuća, kapele Paci, Gospodski trg i galerije
Ufici. Посета bazilici Santa Kroče. По завршеним обиласцима, наставак за Pizu.
Разгледање града у пратњи локалног водича на српском језику и обилазак Krivog
tornja, katedrale, krstionice, polja čuda, monumentalni centar ... Piazza di san
Giovanni, Piazza Del Duomo, Piazza della Signoria, Uffizi, Ponte Vecchia...
Повратак у Montekatini Terme. Вечера. Ноћење.

4. ДАН:
¾ Доручак. Након доручка полазак за Bolonju. Обилазак града: Katedrala sv.
Petronija, palata Podesta, Neptunova fontana, zgrada Starog univerziteta ... По
завршеном обиласку наставак пута до Verone. Обилазак знаменитости: ulice
Kapelo, Julijine kuće, rimskog teatra Arena, Trg Del Erbe, Trg Bra, Gradske
katedrale, tornja Lambrentijevih, Danteov trg. Након завршеног разгледања,
слободно време до поласка за Lido di Jesolo. Долазак у Lido di Jesolo. Смештај у
хотелу. Вечера. Ноћење.
5. ДАН:

¾ Доручак. Након доручка полазак према тржном центру у близини места
Палманова који је веома познат у Европи по садржају модних брендова са
повољним ценама (дечија, женска, мушка конфекција, спортски асортиман
играчке, ствари за кућу, поклони, козметика, маркет...). Наставак путовању
према Trstu. Обилазак централне градске зоне око trga Ponte Roso i
Srpske pravoslavne crkve sv. Spiridona.
¾ Полазак према Србији. Очекивани долазак у Београд испред школе око 22.00
часa, зависно од задржавања на границама.

ТРЕБА ДА СТОЈИ

САДРЖАЈ (ПЛАНИРАНИ ОБИЛАСЦИ):
1. ДАН:
¾ Полазак у 05.00 часова са паркинга испред школе.
¾ Вожња кроз Хрватску и Словенију, са доласком у Lido di Jesolo у раним вечерњим
часовима. Смештај у хотелу. Вечера. Ноћење.
2. ДАН:
¾ Доручак. Након доручка, напуштање хотела и полазак за Veneciju. По доласку у
Punta Sabioni, вожња бродићем венецијанском лагуном. Разгледање града: Trg i
crkva Svetog Marka, Duždeva palata, Most uzdaha, Zvonik Kampanile, Kanal
Grande, most Ponte Rialto, crkva Santa Maria della Salute... По завршеном
разгледању полазак за Montekatini Terme, Смештај у хотелу. Вечера. Ноћење.
3. ДАН:

¾ Доручак. Након доручка, напуштање хотела и полазак за Firencu. Панорамско
разгледање града у пратњи локалног водича на српском језику: Разгледање
престонице ренесансе: Santa Maria Novella, Kapela Mediči, crkva San Lorenco, trg
Sinjorija, Palaco Vekio, palata Mediči Rikardi, Duomo, Đotov zvonik, most na reci
Arno, krstionica sv. Jovana, Danteova kuća, kapele Paci, Gospodski trg i galerije
Ufici. Посета bazilici Santa Kroče (факултативно). По завршеним обиласцима,
наставак за Pizu. Разгледање града у пратњи локалног водича на српском језику и
обилазак Krivog tornja, katedrale, krstionice, polja čuda, monumentalni centar ...
Piazza di san Giovanni, Piazza Del Duomo, Piazza della Signoria, Uffizi, Ponte
Vecchia... Повратак у Montekatini Terme. Вечера. Ноћење.
4. ДАН:
¾ Доручак. Након доручка полазак за Bolonju. Обилазак града: Katedrala sv.
Petronija, palata Podesta, Neptunova fontana, zgrada Starog univerziteta ... По
завршеном обиласку наставак пута до Verone. Обилазак знаменитости: ulice
Kapelo, Julijine kuće, rimskog teatra Arena, Trg Del Erbe, Trg Bra, Gradske
katedrale, tornja Lambrentijevih, Danteov trg. Након завршеног разгледања,
слободно време до поласка за Lido di Jesolo. Долазак у Lido di Jesolo. Смештај у
хотелу. Вечера. Ноћење.
5. ДАН:

¾ Доручак. Након доручка полазак према тржном центру у близини места
Палманова који је веома познат у Европи по садржају модних брендова са
повољним ценама (дечија, женска, мушка конфекција, спортски асортиман
играчке, ствари за кућу, поклони, козметика, маркет...). Наставак путовању
према Trstu. Обилазак централне градске зоне око trga Ponte Roso i
Srpske pravoslavne crkve sv. Spiridona.
¾ Полазак према Србији. Очекивани долазак у Београд испред школе око 22.00
часa, зависно од задржавања на границама.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА;
1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА; страна 9
УМЕСТО
3) У погледу пословног капацитета услов је да је понуђач у последње три године од
дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки имао

искуства у реализацији ђачких екскурзија и то минимум 10 (десет) успешно реализованих
екскурзија у иностранству.
ТРЕБА ДА СТОЈИ
3) У погледу пословног капацитета услов је да је понуђач у последње три године од
дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки имао
искуства у реализацији ђачких екскурзија и то минимум 10 (десет) успешно реализованих
екскурзија у Италији.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА;
1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА; страна 9

ДОДАЈЕ СЕ
Да понуђач поседује важећи сертификат ИСО 27001:2013.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА; 2.
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА; страна 12

УМЕСТО
3) У погледу пословног капацитета услов је да је понуђач у последње три године од
дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки имао
искуства у реализацији ђачких екскурзија и то минимум 10 (десет) успешно реализованих
екскурзија у иностранству.
ТРЕБА ДА СТОЈИ
3) У погледу пословног капацитета услов је да је понуђач у последње три године од
дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки имао
искуства у реализацији ђачких екскурзија и то минимум 10 (десет) успешно реализованих
екскурзија у Италији.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА; 2.
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА; страна 12

ДОДАЈЕ СЕ
Да понуђач поседује важећи сертификат ИСО 27001:2013.
Доказ:
 Копије важећих сертификата.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ; Понуда мора да
садржи; страна 14

ДОДАЈЕ СЕ
17. 17. Доказ о испуњености додатних услова:
- Копије важећет сертификата ИСО 27001:2013.
18. Средство финансијског обезбеђења:
- Банкарска гаранција за озбиљност понуде на износ 10% укупне вредности уговора без
ПДВ-а. Гаранција мора да важи 30 (тридесет) дана дуже од дана отварања понуде и
мора бити безусловна, неопозива и на први позив платива без приговора.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА; страна 19

ДОДАЈЕ СЕ
12.3. Банкарска гаранција за озбиљност понуде

Понуђач је дужан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност
понуде и то банкарску гаранцију на износ 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а.
Гаранција мора да важи 30 (тридесет) дана дуже од дана отварања понуде и мора бити
безусловна, неопозива и на први позив платива без приговора.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или
промењену месну надлежност за решавање спорова.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију уколико понуђач из неког разлога повуче
своју понуду пре истека рока важења понуде, уколико благовремено не потпише уговор,
као и уколико понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро
извршење посла и повраћај аванса.
Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
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УМЕСТО

XIII РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ИЗВЕДЕНИХ ЕКСКУРЗИЈА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо у
последње три године од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки имали искуства у реализацији ђачких екскурзија и то минимум 10 (десет)
успешно реализованих екскурзија у иностранству.
Назив школе

Релација

Број и датум
фактуре

Датум реализације
екскурзије

Место_______________________

Овлашћено лице

Датум_______________________

____________________________
Потпис овлашћеног лица

Напомена:
¾ Oбразац по потреби копирати у потребном броју примерака.
¾ Сва поља морају бити попуњена у табели

ТРЕБА ДА СТОЈИ

XIII РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ИЗВЕДЕНИХ ЕКСКУРЗИЈА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо у
последње три године од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки имали искуства у реализацији ђачких екскурзија и то минимум 10 (десет)
успешно реализованих екскурзија у Италији.

Назив школе

Релација

Број и датум
фактуре

Датум реализације
екскурзије

Место_______________________

Овлашћено лице

Датум_______________________

____________________________
Потпис овлашћеног лица

Напомена:
¾ Oбразац по потреби копирати у потребном броју примерака.
¾ Сва поља морају бити попуњена у табели

У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена.

Измена Конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

