
Po sklepu organizatorjev strokovnih maturantskih ekskurzij v šolskem letu 
2012/2013 z dne  10. 1. 2013 o izvajanju strokovnih maturantskih ekskurzij za 
4. letnike vas prosimo, da pripravite ponudbe v skladu s spodaj navedenimi 
zahtevami. 

Pogoji: 
Strokovne maturantske ekskurzije se bodo izvajale zadnji teden v septembru. 
Trajajo lahko 4, izjemoma 5 dni. 
Ocenjena vrednost, ki jo naročnik pričakuje v ponudbah, ne sme presegati 
400 EUR (z DDV) oz. 450 EUR (z DDV), če gre za letalski prevoz. 

Ponudniki naj predložijo ponudbe za naslednje destinacije: 
– ČRNA GORA, 
– BOLGARIJA, 
– ŠPANIJA,
– TOSKANA Z ELBO. 

Hkrati lahko odpotujeta na isto destinacijo z enakim programom največ dva 
oddelka. Če si isto lokacijo izbere večje število oddelkov, mora biti program 
ekskurzije takšen, da bosta na isti lokaciji hkrati največ dva oddelka. 

Ponudnik lahko predloži le eno ponudbo za posamezno destinacijo z možno 
varianto, če izbereta isto destinacijo več kot dva oddelka, oz. z možno varian-
to, če gre za drugačen prevoz na izbrano destinacijo. 

V ceno morajo biti vključene vse storitve (namestitev s polpenzionom, 
letališke pristojbine, ogledi, prevoz, vstopnine, vodenje, dnevnice spremlje-
valcev, zavarovanje z asistenco v tujini in zavarovanje ob morebitni odpovedi 
potovanja).

Program ekskurzije mora biti organiziran tako, da vsebuje vsakodnevne 
oglede določenih lokacij v minimalnem obsegu 6 ur dnevno. 

Prevozno sredstvo do izbrane lokacije je lahko ladja oz. trajekt, avtobus, vlak 
ali letalo. Če je čas notranjih prevozov, premikov in ogledov znotraj izbrane 
destinacije daljši od treh ur, mora biti to v ponudbi tudi navedeno. 
Število spremljevalcev mora biti v skladu z normativi Ministrstva za izo-
braževanje, znanost, kulturo in šport (en spremljevalec na 15 dijakov). 
Programi morajo biti pripravljeni strokovno. Agencija mora vsaki skupini 
(dva oddelka) zagotoviti strokovno usposobljenega in zanesljivega vodnika. 
Na ekskurziji ne želimo animatorja. Program mora vsak dan vključevati or-
ganizirane dnevne in večerne dejavnosti. Hoteli morajo biti v bližini diskotek 
(vodniki morajo poznati lokacije diskotek). 

Turistična agencija mora omogočiti možnost obročnega plačevanja - najmanj 
štiri obroke. 
Strokovno maturantsko ekskurzijo financirajo dijaki tretjih letnikov oz. 
njihovi starši. Šola ni dolžna poravnati morebitnih neporavnanih obveznosti 
dijakov. 
Zadnji rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 11. 2. 2013, do 12.00.
Prosimo vas, da nam posredujete: 
- ponudbo programov za navedene destinacije,
- vzorec pogodbe, ki jo bosta podpisala (v. d. ravnateljica šole) in izvajalec 
(turistična agencija),
- reference ponudnika pri organizaciji strokovnih ekskurzij za mladino. 

Če ponudnik ne bo izpolnil vseh zahtev naročnika, bo naročnik (Gimnazija 
Celje - Center) ponudbo štel za neustrezno in jo bo izločil iz nadaljnjega 
postopka. To bo storil tudi tedaj, če bo ponudbena cena (z DDV) presegala 
ocenjeno vrednost ali če bo ekskurzija trajala več kot 5 dni. 

Ponudnik lahko za pripravo dokumentacije dobi tudi dodatna pojasnila in 
informacije po elektronski pošti na naslovu: tanja.tramsek@gcc.si.

Ponudnik naj dostavi ponudbo na naslov: Gimnazija Celje -  Center, 
Kosovelova ulica 1, 3000 Celje. Ponudba naj bo v zaprti ovojnici z navedbo 
naslova ponudnika in njegove odgovorne osebe ter označbo »Ne odpiraj! 
Ponudba programa za strokovne maturantske ekskurzije 4. letnikov« v levem 
zgornjem kotu ovojnice na prvi strani.

Naročnik bo obravnaval ponudbe, ki bodo prispele na njegov naslov do
11. 2. 2013 do 12.00. Neustrezno dostavljene ali označene ponudbe ne bodo 
obravnavane. 

Odpiranje ponudb, ki ne bo javno, bo izvedla komisija naročnika (Gimnazije 
Celje - Center) 11. 2. 2013, ob 13.30. Potekalo bo v prostorih Gimnazije Celje 
-  Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje.

Ob nepopolnih ponudbah bo komisija v sedmih dneh pisno pozvala agencijo 
k dopolnitvi dokumentacije.

Komisija bo izbrane ponudnike obvestila o odločitvi v roku 30. dni od 
določenega zadnjega datuma za pošiljanje ponudb. 

Predstavitve programov bodo agencije javno izvedle marca, v prostorih 
Gimnazije Celje – Center.
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