На основу Правилника о Програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу
основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС” – „Просветни гласник” бр. 7/10) и
Упутства Министарства просвете за реализацију екскурзије и наставе у природи у
основној школи бр. 610-00-790/2010-01 од 16. 9. 2010, Основна школа ,,Десанка
Максимовић'' Горњи Милновац , упућује П О З И В за прикупљање понуда за реализацију
наставе у природи ученика 1- 4 разреда у школској 2017/2018. години
Настава у природи 1-4 разред
Релација:1. Горњи Милановац- Златибор, хотел Новаков двор
2. Горњи Милановац- Соко бања, хотел Бањица
Аранжман треба да обухвата: Превоз на релацији у оба правца аутобусима високе
туристичке класе; смештај у собама са купатилом; здравствену заштиту 24 сата; смештај
на бази 7 пуних пансиона + ужина; рекреатор; аниматор; боравишна такса и осигурање, 1
гратис ученик на 10 плативих од укупног броја деце која иду на наставу у природи; 1
гратис за учитеља на најмање 11 ученика.
Начин плаћања: у месечним ратама до јуна 2018. год.
Врема реализације:
1. термин: последњe седмице априла 2018. године
2. термин: мај 2018. године.
Оквирни број: око 180 ученика
Агенције
могу
преузети
конкурсну
документацију
на
сајту
школе
www.dmaksimovic.edu.rs
Рок за подношење понуда је 10 дана од дана објављивања огласа. Одлуку о избору
агенције Комисија ће донети у року од 5 дана од истека рока за подношење понуда.
Понуда се доставља у запечаћеној коверти за наставу у природи, са назнаком ,, не
отварати”, оверена потписом овлашћеног лица, на адресу: Основна школа ,,Десанка
Максимовић'' Горњи Милновац. Понуђачи ће бити обавештени о избору најповољније
понуде у року од 3 дана од дана доношења одлуке, мејлом/у понуди доставити мејл за
контакт/
Наручилац задржава право да не донесе одлуку о додели уговора ако установи да ниједна
понуда не одговара условима из огласне документације или се не испуне прописани
услови из Правилника.
Додатне информације могу се добити на телефон: 032/727-010

