ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ДАНИЧИЋ“
Мештровићева 19
11000 Београд
Број: 337/7
Датум: 31.08.2017. године

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо измену конкурсне
документације у поступку јавне набавке мале вредности услуга - извођење екскурзије,
наставе у природи и излета, за потребе Основнe школe „Ђура Даничић“ из Београда, ЈН
бр. 1.2.1/17.
Измена конкурсне документације је следећа:

III ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС УСЛУГА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА,

МЕСТО

ИЗВРШЕЊА,

ТЕХНИЧКА

ПЛАНОВИ, страна 5

БРИШЕ СЕ:

За партију бр. 9 лекар мора бити педијатар.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

И

III ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС УСЛУГА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА,

МЕСТО

ИЗВРШЕЊА,

ТЕХНИЧКА

ДОКУМЕНТАЦИЈА

И

ПЛАНОВИ; ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.
ГОДИНУ; ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ VIII РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ЂУРА ДАНИЧИЋ“ ШКОЛСКЕ 2017/2018., страна 6

УМЕСТО:

САДРЖАЈ (ПЛАНИРАНИ ОБИЛАСЦИ):
Дан 1.: Београд - Крагујевац - Врњачка Бања - Трстеник - Крушевац
Дан 2.: Крушевац - Ниш - Крушевац
Дан 3.: Крушевац - Врњачка Бања - Копорин - Београд

СМЕШТАЈ:
Смештај у Крушевцу у хотелу са минимум 3 звездице, на бази 1 полупансиона и 1 пуног
пансиона у Врњачкој Бањи, и додатни ручак другог дана у Нишу (доручак – шведски сто,
ручак и вечера: класично послужење). За наставнике обезбедити једнокреветне собе, а за
ученике двокреветне, трокреветне и четворокреветне собе, без помоћних лежајева и
кревета на спрат (собе са купатилом).
У цену урачунати:
 трошкове смештаја и исхране на бази 1 полупансиона и 1 пуног пансиона у
Врњачкој Бањи, и додатни ручак (супа, главно јело, салата, колач или воће, хлеб,
сок) другог дана у Нишу;
 трошкове превоза;
 трошкове водича;
 трошкове накнаде за лекара;
 улазнице за културно-историјске комплексе;
 улазнице за дискотеку;
 1 гратис за наставнике по одељењу (4 одељења);

 гратис за 4 ученика (1 по одељењу);
 50 % попуста од укупне цене за другог близанца (уколико путују оба), први
близанац плаћа пуну цену - 2 пара близанаца;
 трошкове здравственог осигурања;
 трошкове платног промета;
 трошкови организације путовања.

ТРЕБА ДА СТОЈИ:

САДРЖАЈ (ПЛАНИРАНИ ОБИЛАСЦИ):
Дан 1.: Београд – Крагујевац (посета: спомен парк Шумарице са посетом
музеја) - Врњачка Бања - Трстеник - Крушевац
Дан 2.: Крушевац - Ниш - Крушевац
Дан 3.: Крушевац - Врњачка Бања - Копорин - Београд

СМЕШТАЈ:
Смештај у Крушевцу у хотелу „Даби“ или одговарајући, на бази 1 полупансиона и 1 пуног
пансиона, и додатни ручак другог дана у Нишу (доручак – шведски сто, ручак и вечера:
класично послужење). За наставнике обезбедити једнокреветне и двокреветне собе, а за
ученике двокреветне, трокреветне и четворокреветне собе, без помоћних лежајева и
кревета на спрат (собе са купатилом).
У цену урачунати:
 трошкове смештаја и исхране на бази 1 полупансиона и 1 пуног пансиона у
Крушевцу, и додатни ручак (супа, главно јело, салата, колач или воће, хлеб, сок)
другог дана у Нишу;
 трошкове превоза;
 трошкове водича;
 трошкове накнаде за лекара;
 улазнице за културно-историјске комплексе;

 улазнице за дискотеку;
 1 гратис за наставнике по одељењу (4 одељења);
 гратис за 4 ученика (1 по одељењу);
 50 % попуста од укупне цене за другог близанца (уколико путују оба), први
близанац плаћа пуну цену - 2 пара близанаца;
 трошкове здравственог осигурања;
 трошкове платног промета;
 трошкови организације путовања.

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.
Измена конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

