РЕПУБЛИКА СРПСКА
ЈУ „Стручна и техничка школа“ Дервента
Адреса: Светог Саве бб, тел.: 053/333-161 e-mail: ss49@skolers.org
ЈИБ: 4400159570005 , Организациони код: 0815049
На основу Годишњег програма рада за школску 2019/2020 годину и Правилника о извођењу
екскурзија и излета ( „Службени гласник Републике Српске ”број 19/10, 82/11, 31/15 ) директор ЈУ
Стручне и техничке школе Дервента расписује следећи
КОНКУРС
За избор најповољније туристичке агенције као понуђача за извођење дводневног излета
Позивају се туристичке организације да доставе понуде за извођење дводневног излета на релацији
Дервента-Београд- Нови Сад - Дервента
-Посјета Београду и Новом Саду , на бази од око 70 ученика трећих и четвртих разреда, која би се
извела 15.11.2019. -16.11.2019. године, (1 ноћење)
-

ПРЕДМЕТ
1. Организација и извођење дводневног излета ученика трећих и четвртих разреда ЈУ
Стручне и техничке школе Дервента, у новембру мјесецу 2019. године – дестинација
Београд –Нови Сад, у складу са Планом и програмом организовања екскурзија, која је
предмет овог конкурса и Правилником о извођењу екскурзија и излета ( „Службени
гласник Републике Српске ”број 19/10, 82/11,31/15 )

-

САДРЖАЈ ПОНУДЕ
Понуда треба да садржи :
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

Назив и тачну адресу понуђача ,
Рјешење о упису у судски регистар,
Рјешење надлежног органа о испуњавању услова за вршење дјелатности,
Увјерење о регистрацији – ЈИБ број,
Попис рачуна у пословним банкама из јединственог регистра рачуна који потврђује да нема
блокираног рачуна , прибављен од Агенције за за посредничке , информатичке и
финансијске услуге РС ( АПИФ ),
Лиценцу за организацију путовања издату од стране Министарства трговине и туризма , са
роком важења дужим од дана завршетка екскурзије,
Лиценцу за обављање републичког, међуентитетског , међународног линијског или
ванлинијског превоза лица , издату од стране Министарства саобраћаја и веза,
Доказ о властитим превозним капацитетима или уговор о пословно – техничкој сарадњи са
превозничким организацијама,
Потписану и овјерену изјаву превозничке фирме ( без обзира да ли се ради о властитим
превозним средствима или уговору о пословно техничкој сарадњи ) да ће у вријеме
извођења ДВОДНЕВНОГ ИЗЛЕТА бити ангажована искључиво возила за која су у
квалификационој документацији понуђача , приложене лиценце и саобраћајне дозволе.У
случају да приликом реализације не буду кориштена превозна средства из
квалификационе документације цијена екскурзије ће се умањити за 20 %,
Увјерење да располаже оспособљеним кадровима ( туристичким водичима),
Уговор са хотелима или туристичком агенцијом из Београда са тачно дефинисаном
категоријом хотела , предвиђеног за смјештај ученика. У случају да приликом реализације
аранжмана ученици не буду смјештени у хотелу квалитета који је наведен у понуди, цијена
аранжмана ће се умањити за 20 %,

12. Референтне листе за 2018. годину са овјереним уговорима о реализованим
екскурзијама/излетима , истог или сличног садржаја у претходној години у којим је понуђач
био главни извођач услуга ,
13. Увјерење Пореске управе РС о измиреним порезима и доприносима са даном
објављивања конкурса,
14. Увјерење Управе за индиректно опорезивање о измиреним пореским обавезама са даном
обављивања конкурса,
15. Увјерење од надлежног суда ( не старије од три мјесеца да понуђач није био предмет
ликвидационог и стечајног поступка .
Приликом достављања понуда туристичка агенција обавезно наводи :
-

Опис услуга које пружа
Опште услове путовања и програм путовања
Прецизне одредбе о отказу путовању
Права и обавезе путника
Права и обавезе агенције
Начин обештећења путника
Гаранција за ослобађање ученика од свих додатних услуга
Друге погодности које туристичка агенција

Туристичка организација сноси трошкове лекарске пратње за ученике.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ
1.
2.
3.
4.
5.

Висина цијене аранжмана
Квалитет смјештаја
Квалитет превоза и стaрост аутобуса
Услови и начин плаћања
Референтне листе за 2018. годину

Сва достављена документација треба бити оригинална или овјерене фотокопије.
План извођења излета и програм путовања налазе се на сајту школе.
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Ковертиране понуде са називом '' ПОНУДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ИЗЛЕТА – НЕ ОТВАРАТИ '' предају се на
протокол школе лично или путем поште на адресу : ЈУ ''Стручна и техничка школа'' Дервента , Светог
Саве бб 74 400 Дервента.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у дневним новинама.
Понуде које не стигну у наведеном року и не буду потпуне неће се разматрати.
Школа не сноси никакве трошкове у поступку додјеле уговора.
Понуђачи ће бити обавијештени о резултатима поступка за додјелу уговора , у сваком случају,
најкасније у року од 5 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Школа задржава право поништења јавног конкурса због неприхватљиве цијене и отказа путовања
због смањења бројa ученика који су се пријавили на екскурзију .
Директор
Бранка Јовић,дипл.инж.хемије
Број :01-1002 /19
Дана.07.10.2019.године

