ОСНОВНА ШКОЛА ,,БРАЋА МИЛЕНКОВИЋ“ШИШАВА
16210 ВЛАСОТИНЦЕ
Тел./факс 016/875-977
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 7/2017
(стране од 1 до 35)

ПРЕДМЕТ: НАБАВКА УСЛУГЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА И РАДНИКА ШКОЛЕ „
БРАЋА МИЛЕНКОВИЋ“ И ПРЕВОЗ РАДНИКА И ДЕЦЕ ПУ „ МИЛКА
ДИМАНИЋ“ ВЛАСОТИНЦЕ ДО 31.12.2018.ГОД.

ШИШАВА, децембар 2017 година
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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
I ДЕО – ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.
И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
I I ДЕО ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ
I I I ДЕО ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
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На основу чл.39. и 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС“ бр.
124/2012,14/15 и 68/15), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова (,,Сл. гласник РС“бр.29/2013 и 86/15) Одлуке о покретању поступка јавне
набавке услуга превоза ученика
и наставника школе и ПУ „ Милка
Диманић“ бр.7/2017, дел. број Одлуке 432 од 22.12.2017. године и решења о
именовању Комисије за јавну набавку мале вредности 7/2017,број 436 од
26.12.2017 године , припремљена је
I ДЕО
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За јавну набавку услуга –
Услуге друмског превоза – ванлинијски превоз...................................... 6010000
-најам возила за превоз путника са возачем............60170000
ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И РАДНИКА ШКОЛЕИ РАДНИКА И ДЕЦЕ ПУ „ Милка
Диманић“ Власотинце
У поступку ЈНМВ бр.7/2017.
Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Назив поглавља

I

Општи подаци о јавној набавци

II

Подаци о предмету јавне набавке
Услови за учешће у поступку јавне набавке из
члана 75.и76.Закона и упутство како се доказује
испуњеност тих услова

III

Страна
3-4
5
6-8

IV

Упутство понуђачима како да сачине понуду

9-14

V

Образац понуде

15-30

VI

Образац изјаве о независној понуди

VII

Предлог уговора

31
32-33

Укупан број страна конкурсне документације: 1-33
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Основна школа ,,Браћа Миленковић“ Шишава-јавна набавка мале
вредности број 7/2017
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац: Основна школа,, Браћа Миленковић“ Шишава
Директор школе: Владислав Горуновић
g.mаil. ossisava@gmail.com
интернет адреса: www.osbm.edu.rs
матични број: 07104855,
ПИБ: 102216353
Тел: 016/875-977
2. ВРСТА ПОСТУПКА
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности
ускладу са ЗЈН и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке број 7/2017 је набавка услуга ванлинијског превоза ученика и радника
школе и ПУ „ Милка Диманић“ Власотинце.
Општи речник набавки:
Услуге друмског превоза.-ванлинијски превоз ...................................... 60100000
Најам возила за превоз путника са возачем.......... 60170000
ПО ПАРТИЈАМА
ЈНМВ обликован у четири патрије и то :
ПАРТИЈА 1 – ПРЕВОЗ НАСТАВНИКА
- Релација; Власотинце-Шишава- Д. Ломница – Средор- Липовица и
обрнуто, најам возила за превоз путника са возачем ,моторна возила за превоз 21
лица шифра 34120000
ПРЕВОЗ УЧЕНИКА
- Релација -Липовица – Средор- Доња Ломница (матична школа) и
обрнуто,- најам возила за превоз путника са возачем , моторно возило за превоз 12
лица шифра 34120000.
ПАРТИЈА 2– ПРЕВОЗ УЧЕНИКА
- релација - Шишава-Г. Ломница и обрнуто - најам возила за превоз путника са
возачем ,моторно возило за превоз мање од 10 лица шифра 34115200
ПАРТИЈА 3- ПРЕВОЗ УЧЕНИКА
-релација.- Комарица – Гуњетина- Д.Ломница и обрнуто- најам возила за
превоз путника са возачем, моторно возило за превоз мање од 10 лица шифра
34115200
ПАРТИЈА 4 – ПРЕВОЗ НАСТАВНИКА
-релација - Власотинце - Скрапеж-Конопница-Власотинце-Д.Ломница и
обрнуто-најам возила за превоз путника са возачем,моторно возило за превоз мање од
10 лица шифра 34115200
ПРЕВОЗ УЧЕНИКА
- релација; Скрапеж-Власотинце-Д.Ломница и обрнуто-најам возила за превоз путника
са возачем,моторно возило за превоз мање од 10 лица шифра 34115200
4.НИЈЕ У ПИТАЊУ РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА
5. КОНТАКТ
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Особа за контакт је Биљана Нисић, телефон 016/875- 977 ( уторак-петак , у периоду
од 08:00 – 13:00 часова),

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Предмет јавне услуга број 7/2017 је превоз ученика и радника школе.
Општи речник набавки:
Услуге друмског превоза.-ванлинијски превоз...................................... 60100000
Најам возила за превоз путника са возачем.......... 60170000
Релације и дужина превоза у км.
1. Власотинце-Шишава- Д. Ломница – Средор- Липовица и обрнуто------ 50 км
2. Г.Ломница – Шишава и обрнуто
8 км
3. Комарица – Гуњетина- Д.Ломница и обрнуто
60 км
4. Власотинце-Скрапеж-Конопница-Власотинце- Д.Ломница и обрнуто----50 км
Број ученика и наставника на овим релацијама:
1.Власотинце-Шишава- Д. Ломница – Средор- Липовица и обрнуто-21 радника (
не превозе се сваког дана, већ зависно од процента радног времена) и 12
ученика школе и 1 радник и 2 детета предшколске установе „Милка Диманић“
Власотинце.
2. Г.Ломница – Шишава и обрнуто - 3 ученика.
3. Комарица – Гуњетина- Шишава и обрнуто---- 1 ученика
4. Власотинце- Скрапеж- Конопница-Власотинце- Шишава и обрнуто1
радника и 4 ученика школе.
Понуда може обухватити све наведене релације , али и неке од наведених
релација.
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III УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 7/2017 И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И
76.ЗАКОНА
1.1.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане
чланом 75.Закона, и то:
1.Да је понуђач регистрован код надлежног органа односно уписан у
одговарајући регистар (члан 75.став 1.тачка 1) Закона);
2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе да није осуђиван за кривична
дела против привреде кривична дела против животне средине кривично дело
примања или давања мита кривично дело преваре(члан 75.став 1.тачка
2)Закона);.
3. Да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне даџбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (члан 75.став 1.тачка 4)Закона).
4.Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописом(Решење Министарства саобраћаја,Инспекције друмског саобраћаја о
испуњености услова за обављање јавног ванлиниског превоза путника).
5.Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,запошљавању
и условима рада,заштити животне средине,као и да гарантује да је ималац
права интелектуалне средине(члан 75.став 2.Закона).
Понуђач у предметном поступку јавне набавке мора испуњавати и додатне
услове у складу са чл. 76 став 2. Закона о јавним набавкама, односно услови за
учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног и
кадровског капацитета
1.2.Понуђач који учествује у поступку предметне набавке,мора да испуни
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом
76.став 3.Закоан:
1.Понуђач мора да докаже да над њим није покренут поступак стечаја или
ликвидације односно претходни стечајни поступак.
1.3.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем у складу са чланом
80.подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75.став 1.тачка 1)
до 4) Закона и услова из члана 75.став 1.тачка 5) Закона,као и додатне услове
из члана 76.став 3.Закоан.
1.4.Уколико понуду подноси група понуђача,сваки понуђач из групе
понуђача,мора да испуни обавезне услове из члана 75.став 1.тачка 1) до 5)
Закона,као и додатне услове из чкана 76.став 3.Закона.
2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
у складу са чл. 75. став 1. Тачка 1) до 4) ЗЈН, сагласно чл.77. став 4 ЗЈН
доказује се изјавом о испуњености услова из члана 75. ЗЈН(Образац изјаве
понуђача је саставни део конкурсне документације), којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.. ЗЈН дефинисане овом конкурсном
документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН,који доказуије
достављањем Решења Министарства саобраћаја,Инспекције друмског
саобраћаја о испуњености услова за обављање јавног ванлиниског
превоза путника,у виду неоверене копије.
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Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар
као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење
за потписивања.
Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,понуђач је дужан да достави
изјаву подизвођача(Образац изјаве подизвођача је саставни део конкурсне
документације),потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености
услова.Ако понуђач у остављеном примереном року, који не можебити
краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију
тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа.
Уколико се наручилац определи да се испуњеност свих или појединих
услова не доказује Изјавом испуњеност обавезних услова доказује на
следећи начин:
1.Извод из регистра Агенције за привредне регистре,односно извод из регистра
надлежног Привредног суда.
2 За правна лица:1.Извод из казнене евиденције односно уверење основног
суда на чијем подручју се налази седиште правног лица,којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде,кривична дела
против животне средине,кривична дела примања или давања мита,кривично
дело преваре.2.Извод из казнене евиденције ,којим се потврђује да правно лице
није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала.3.Извод из
казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а,којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде,кривична дела против животне средине,кривична дела примања или
давања мита, кривична дела преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала.Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да
достави уверење за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица:Извод из казнене евиденције,однсно уверење од
надлежне полицијске управе МУП-а,којим се потврђиује да није осуђиван за
нека од кривичних дела као члан организоване криминалне групе ,кривична
дела против привреде,кривична дела против животне средине,кривична дела
примања или давања мита, кривична дела преваре.
Доказ не може бити старији од шест месеца пре отварања понуда.
3.За правна лица:Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена
мера забране обављања делатности,или потврда Агенције за привредне
регистре да код тог органа није регистровано да му је као привредном
друштву,изречена мера забране обављања делатности која је на снази у
време објаве позива за подношење понуда.
За предузетнике:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности,или потврда Агенције за привредне регистре да код тог
органа није рењгистровано да му је као привредном субјекту изречена мера
забране обављања делатности која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда.
За физичка лица:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања одређених послова.
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Доказ мора бити издат наком објављивања позива за подношење понуда.
1.Уверење Пореске управе Министарства финансијаи привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносеи уверење н адлежне локалне пореске
администрације да је измирио обавезе по основу локалних јавних прихода или
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
2.Решење Министарства саобраћаја,Инспекције друмског саобраћаја о
испуњености услова за обављање јавног ванлиниског превоза путника,у виду
неоверене копије.
3.Уверење надлежног Привредног суда да над њим није покренут поступак
стечаја или ликвидације односно претходни стечајни поступак.
Посебни услови:
-Превозник се обавезује да ће услуге превоза пружати беспрекорно чистим,
исправним и одржаваним возилима, чију ће исправност свакодневно
контролисати.
- Возачи морају имати најмање петогодишње искуство и одговарајућу
категорију и лекарско уверење важеће по чл.189-193 Закону о безбедности
саобраћаја на путевима Сл. Гласник РС( 91/2009,53/10...32/13 Одлука УС
55/14...)/16).
- референца : потврда школа да су вршили услуге превоза ученика и
наставника (уговором) у задњих три година ( доставити уговоре са тим
школама или потврде од школа у којима су радили) или укупно пет година
са прекидима.
ПРОМЕНЕ:
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступа
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1.ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА ТРЕБА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти
,затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На коверти навести назив и адресу адресу наручиоца,а на полеђини коверте
навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача,на коверти треба назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Основна школа „ Браћа Миленковић“ Шишава“
16210 Власотинце ,са назнаком „Понуда за јавну набавку мале вредности,
услуга број 7/2017; НЕ ОТВАРАТИ“
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
09.01.2018.године до 09.00 часова.
Наручилац ће по пријему одређене понуде на коверти у којој се понуда налази
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
распореду приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће
понуђачу предати потврду о пријему понуде.У потврди о пријему наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење
понуда,односно која је примљемна по истеку дана и сата до којег се могу
понуде подносити,сматраће се неблаговременом и неће се разматрати.
Школа не одговара за неблаговремено достављање пошиљке од стране поште
или курирске службе.
Понуда мора да садржи:
 Понуђач мора да достави понуду у писаном облику.
 Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у
обрасце који су саставни део конкурсне документације и уз то доставља
доказе о испуњености услова дефинисаних Законом о јавним набавкама
и конкурсном документацијом
 Обрасци који су саставни део конкурсне документације се могу користити
искључиво за попуњавање и унос захтеваних података, а њихова
садржина и форма се не сме мењати.
 У случају да понуђач у својој понуди поднесе неки образац који не
одговара оригиналном обрасцу из конкурсне докуменације, таква ће се
понуда сматрати неисправном и као таква ће бити одбијена.
3.ПАРТИЈЕ
Јавна набавка је обликована по партијама.
4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
У предметном поступку јавне набавке мале вредности није дозвољено
подношење понуде са варијантама. Понуда са варијантама ће бити одбијена
као неприхватљива.
5.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Измену,допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Основна школа ,,
Браћа Миленковић“ Шишава“ 16210 Власотинце,са назнаком:
 „Измена понуде за јавну набавку услуга превоза ученика и радника
школе број 7/2017- НЕ ОТВАРАТИ“
 „Допуна понуде за јавну набавку услуга превоза ученика и радника
школе број 7/2017- НЕ ОТВАРАТИ“
 Опозив понуде за јавну набавку услуга превоза ученика и радника
школе број 7/2017- НЕ ОТВАРАТИ“
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга превоза ученика и
радника школе број 7/2017- НЕ ОТВАРАТИ“
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.У случају да понуду
подноси група понуђача,на коверти назначити да је у питању група понуђача и
навести нази и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач,нити исто лице може учествовати
у више заједничких понуда.
У
обрасцу
понуде
понуђач
наводи
на
који
начин
подноси
понуду(сдамостално,као заједнички понуду или са подизвођачем).
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,дужан је да у обрасцу понуде
наведе да понуду подноси са подизвођачем,проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу,а који не може бити већи од 50% као и
део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.Понуђач у обрасцу
понуде наводи назив и седиште подизвођача.Уколикоуговор о јавној набавци
буде
закључен
са
понуђачем
који
је
поднео
понуду
са
подизвођачем,подизвођач ће бити наведен и у уговору.
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова који
су дефинисани конкурсном документацијом а у складу са упутством.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорених обавеза
,без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да на захтев наручиоца,омогући приступ код
подизвођача,ради утврђивања испуњености тражених услова.
8.ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Саставни део понуде јесте споразум понуђача којим се понуђачи међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке а који обавезно садржи
податке из члана 81.став 4.тачка 1) до 6) Закона и то податке о :
 Члану групе који ће бити носилац посла,односно који ће поднети понуду и
заступати групу;
 Понуђачу који ће у име понуђача потписати уговор;
 Понуђачу који ће у име групе дати средство обезбеђења;
 Понуђачу који ће издати рачун и уплатни рачун;
 Обавезеама сваког понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави доказе о испуњености услова који су
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дефинисани конкурсном документацијом а у складу са упутством.Група
понуђача одговара неограничено неограничено солидарно према наручиоцу.
9.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА ,КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1.Захтеви у погледу начина,рока и услова плаћања
Начин плаћања је вирмански, преко рачуна.
Авансно плаћање није предвиђено.
Рок плаћања :наручилац доставља исправно сачињене фактуре и извештаја о
пруженој услузи по истеку месеца а плаћање ће се извршити одмах по
евидентирању средстава на пословном рачуну наручиоца из буџета Општине
Власотинце.
9.2.Захтев у погледу места пружања услуге
Место пружања услуга је релација превоза ученика школе
9.3.Захтев у погледу рока извршења услуге
Рок у коме почиње извршење услуге не може бити дужи од 8 дана од дана
закључења уговора.
9.4.Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.У
случају истека важења рока понуде,наручилац је дужан да у писаниом облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може
мењати понуду.
10.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА
У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима са и без ПДВ-а са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке,с тим да
се приликом оцене понуде узима цена без ПДВ-а.
Цена је фиксна и не може се мењати, осим у случају пораста цена деривата
нафте,али не више од 0,5% на тржишту, искључиво уз писану сагласност
наручиоца, а на захтев за промену цене.
11.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА ПРЕМА
ПОНУЂАЧИУ И ОСТАЛИМА
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
12.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Наручилац може да захтева од понуђача додатне објашњења која ће му
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда а може да врши и
контролу код понуђача односно његовог подизвођача, сходно чл. 93 ЗЈН.
Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу
оставити примерни рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу код понуђача као и код његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената
понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно
промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила
одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачији не произилази из
природе поступка ЈН.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских
грешакауочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања
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понуда.Понуђач је у обавези да наручиоца у року од три дана од дана пријема
обавештења писмено обавести да ли прихвата исправљене износе из понуде.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунарских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
13. ВРСТА , САДРЖИНА И НАЧИН ПОДНОШЕЊА, ВИСИНА И РОКОВИ
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
Наручилац не захтева средства финансијског обезбеђења.
14.ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Ако је нека од понуђених цена за набавку добара неуобичајно ниска цена,
сагласно чл. 92 ЗЈН наручилац ће захтевати од понуђача детаљно
образложење свих њених саставних делова који сматра меродавним.
Напред наведено образложење понуђач је у обавези да достави наручиоцу у
року од три дана од дана пријема захтева.
15.ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕЊРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА
СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача чије возило је новије
године производње.
16.ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА по
чл. 74.ст.2 и чл.75.ср.2 ЗЈН
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао све
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада и заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац
права интелектуалне својине.(Образац изјаве је у конкурсној документацији)
17.НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији.
Захтев се доставља непосредно,електронском поштом на или препорученом
пошиљком са повратницом на адресу:Основна школа „Браћа Миленковић“
Шишава , Власотинце.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне
набавке,против сваке радње наручиоца ,осим ако Законом није другачије
одређено.
Захтев за заштиту права сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у
поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку, ако је
примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда,
без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са
чл.63.став2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузима
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. Овог
члана сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока
за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног
споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка,
рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана
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објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне
набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу
оквирног споразума у складу са чл.40 овог закона.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда,а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права
од стране истог подносиоца,у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати у време
подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку
јавне набавке у складу са одредбама чл.150 овог закона.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два
дана од дана пријема захтева за заштиту права
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета републике Србије уплати
таксу у износу од 60.000,00 динара-члан 156.став 1.тачка 3) ЗЈН, (број жиро
рачуна:840–30678845–06 шифра плаћања: 153, позив на број: 97- 42016 сврха:
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи,
корисник: Буџет републике Србије).
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета
РС уплати таксу у износу прописаном чл.156. ЗЈН.као и у смислу чл.151.став 1.
тачка 6) ЗЈН.
18.РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде је минимум тридесет дана (30) од дана јавног отварања
понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику
затражити од понуђаћа продужење рока важења понуде, у складу са чланом 90.
став 2. ЗЈН.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може
мењати понуду.
19. РОК ЗА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА
Понуђач је дужан да предметне услуге извршава у периоду од 1.1.2018 год. до
31.12.2018.год осим релација Шишава-Комарица и обратно важење уговора од
1.1.2018 год. до 28.06.2018 год.
20.НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у
предходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у
поступку јавне набавке:
1. поступио супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН.
2. учинио повреду конкуренције
3. достваио неистините податке у понуди или без оправданих разлога
одбио да закључи уговор о ЈН, након што му је уговор достављен.
4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди
обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о
јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од
предходне три године пре објављивања потива за подношења понуда.
Доказ може бити било који од доказа наведених у чл.82. став 3. ЗЈН.
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Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3.тачка 1)
ЗЈН., који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и
други наручиоц ако је предмет ЈН истоврстан.
21. ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени
сви услови за доделу уговора дефинисани ЗЈН и овом конкурсном
документацијом.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и
доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и
који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је
престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће
понављати у току исте буџетске године.
22.ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈН
Наручилац може да обустави поступак ЈН у складу са чл. 109. Закона.
23. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Рок у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора је 8 ( осам) дана од
дана јавног отварања понуда.
Наручилац ће у року од три дана од дана доношења одлуке о додели уговора
исту објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
24. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговор на основу предметног поступка јавне набавке ће бити закључен у року
од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана
149. ЗЈН, осим у случају примене члана 113. став 2тачка 5) ЗЈН (у случају када
је поднета само једна понуда, када уговор може бити закључен и пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права).
25.Измене током трајања уговора
Наручилац може након закључења уговора о Јн без спровођења поступка ЈН
повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115 став 1.
ЗЈН.
У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени Уговора у року од
три дана од дана доношења исту објавити на порталу ЈН и интернет страници.
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ОБРАЗАЦ 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број :_____________________од __________________________за
јавну набавку мале вредности услуга превоза ученика и радника школе и
ПУ „ Милка Диманић“ Власотинце број 7/2017.
1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача:
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача:
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив
банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора

2.ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А)САМОСТАЛНО
Б)СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В)КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена:Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу уколико се понуда подноси са подизвођачем ,односно податке
о свим учесницима заједничке понуде,уколико понуду подноси група
понуђача.
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ОБРАЗАЦ 1а
3.ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив понуђача
Адреса:
Матични број:
Порески
идентификациони број
Име особе за контакт
Процената укупне
вредности набавке коју
ће извршити подизвођач
Део предмета набавке
коју ће извршити
подизвођач

2)

Назив подизвођача
Адреса:
Матични број:
Порески
идентификациони број
Име особе за контакт
Процената укупне
вредности набавке коју
ће извршити подизвођач
Део предмета набавке
коју ће извршити
подизвођач

Напонена: Табелу о подизвођачу попуњавају само они понуђачи који
подносе понуду са подизвођачем, уколико има више подизвођача од места
у табелу потрбно је копирати табелу у довољном броју примерака.
ОБРАЗАЦ 1б
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у
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заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески
идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника у
заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески
идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у
заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески
идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:Табелу „подаци о учеснику о заједничкој понуди“попуњавају
понуђачи који учествују у заједничкој понуди,уколико има већи број
понуђача од места у табели потребно је копирати табелу у довољном броју
примерака за сваког учесника.
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ОБРАЗАЦ 2
1.ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПРЕВОЗ
УЧЕНИКА И РАДНИКА ШКОЛЕ и превоз радника и деце предшколске
установе „Милка Диманић“ Власотинце БРОЈ 7/2017
ПОНУДЕ СЕ ДАЈУ ПО ПАРТИЈАМА
У свему у складу са конкурсном документацијом, а у вези са позивом од
29.12.2017. године, у поступку јавне набавке мале вредности, број 7/2017
подносимо :
ПОНУДУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА- ПРЕВОЗ РАДНИКА И УЧЕНИКА ОШ
„БРАЋА МИЛЕНКОВИЋ“ ШИШАВА и ПУ „ Милка Диманић“ Власотинце
ЗА ШКОЛСКУ 2018.годину
Наручилац:
ОШ „Браћа Миленковић“ Шишава
16210 Власотинце
Тел- 016/875-977
G-mail: ossisava@gmail.com
ПАРТИЈА 1
ПРЕВОЗ НАСТАВНИКА, УЧЕНИКА, РАДНИКА И ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ НА РЕЛАЦИЈИ ВЛАСОТИНЦЕ-Д.ЛОМНИЦА-СРЕДОР-ЛИПОВИЦА
И ОБРНУТО
У радне дане од 01.01.2018 год. до 31.12.2018.год.
1. ПОНУЂАЧ
Назив понуђача:

..................................................

ПИБ

.................................................

Матични број

..................................................

Превоз радника , врши се радним даном , број радника 22 (не превозе се
сваког радног дана већ зависно од њихове радне норме) највише до 13 радника
школе и 1 радник предшколске установе.
Место поласка је испред „Крста“ у Власотинцу (превоз радника) са поласком у
6,55 сати,место искрцавања матична школа у Шишави у 7.05 сати , издвојено
одељење у Средору 7.10 сати и Липовици 7.20 сати,а по повратку место
искрцавања школа у Шишави,7.30 сати, време повратка по завршетку наставе,
13.00 сати.
ПРЕВОЗ УЧЕНИКА НА РЕЛАЦИЈИ ЛИПОВИЦА-СРЕДОР-Д.ЛОМНИЦА И
ОБРНУТО
Превоз ученика од петог до осмог разреда сваког радног дана према школском
календару. На овој релацији превозе се 12 ученика и 2 детета из предшклске
установе „ Милка Диманић „ Власотинце
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Место поласка је испред“ ШКОЛЕ“ у Липовици (превоз ученика) са поласком у
7,15 сати,место искрцавања матична школа у Шишави( Д.Ломница) у 7.30 сати ,
време повратка по завршетку наставе, 13.00 сати.
Ред.бр. Врста АУТОБУС
(минибус)
(марка,тип)

Год.
производ
ње

Региста
рски
број

Серијски
број

Број
места
Седе
ње/ст
ајање

Техничке
карактерис
тике

Средство превоза : најам моторног возила са возачем и 17 путника и више
лица.( аутобус - минибус).
Возач мора имати најмање 5 година радног искуства и Д категорију. Лекарско
уверење и референцу о превозу.
НАПОМЕНА: Обавезно доставити јасно видљиву фотокопију саобраћајне
дозволе, како би смо знали да ли ваше возило има одговарајући капацитет за
обављање посла који је предмет јавне набавке. Уколико не доставите
фотокопију саобраћајне дозволе Ваша понуда биће одбачена.
- Копија потврде о техничкој исправности возила

Датум:

МП

ПОНУЂАЧ
___________________________
Потпис одговорног лица
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ПАРТИЈА 2
ПРЕВОЗ УЧЕНИКА НА РЕЛАЦИЈИ -ШИШАВА –ГОРЊА ЛОМНИЦА И
ОБРНУТО
У радне дане од 01.01.2018 год. до 31.12.2018.год.
1. ПОНУЂАЧ
Назив понуђача:

..................................................

ПИБ

.................................................

Матични број

..................................................

Превоз ученика ( од 1 до 8 разреда) школе, врши се радним даном (понедељакпетак), БРОЈ УЧЕНИКА 3
Место поласка је испред „ШКОЛЕ“ у Г . Ломници са поласком у 7,00
сати,место искрцавања матична школа у Шишави у 7.30 сати , повратак по
завршетку наставе, 13.00 сати.
Ред.бр. Врста путничког
возила
(марка,тип)

Год.
произ
водњ
е

Регист
арски
број

Сериј
ски
број

Број
места
Седење/

Техничке
карактерис
тике

Средство превоза : најам путничког возила са возачем осигуран за пет
путника.
Возач мора имати најмање 5 година радног искуства и Б категорију. Лекарско
уверење , референцу о превозу.
НАПОМЕНА: Обавезно доставити јасно видљиву фотокопију саобраћајне
дозволе, како би смо знали да ли ваше возило има одговарајући капацитет за
обављање посла који је предмет јавне набавке. Уколико не доставите
фотокопију саобраћајне дозволе Ваша понуда биће одбачена.
- Копија потврде о техничкој исправности возила
Датум:

МП

ПОНУЂАЧ
___________________________
Потпис одговорног лица
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ПАРТИЈА 3
ПРЕВОЗ УЧЕНИКА НА РЕЛАЦИЈИ КОМАРИЦА-ГУЊЕТИНА- Д.Ломница
ШИШАВА И ОБРНУТО
У радне дане од 01.01.2018 год.до 28.06.2018.год
1. ПОНУЂАЧ
Назив понуђача:
ПИБ
Матични број

..................................................
..................................................
..................................................

Превоз ученика ( од 5 до 8 разреда) школе, врши се радним даном
(понедељак-петак).
Број запослених који се превозе на овој релацији до школе 0
Број ученика који се превозе на овој релацији сваког дана 1 .
Важност уговора од 01.01.2017 год до 28.06.2018 год.
Место поласка је испред“ Продавнице“ у Комарици са поласком у 6.50
сати, Гуњетина у ___сати,место искрцавања школа у Шишави, у 7.30 сати ,
време повратка по завршетку наставе, 13.00 сати.
Средство превоза : најам путничког возила са возачем осигурано за пет
путника.
Возач мора имати најмање 5 година радног искуства и Б категорију.
Лекарско уверење и референцу о превозу.
Ред.бр. Врста: путничког
возила
(марка,тип)

Год.
произ
водњ
е

Регист
арски
број

Сериј
ски
број

Број
места
Седење/

Техничке
карактеристик
е

НАПОМЕНА: Обавезно доставити јасно видљиву фотокопију саобраћајне
дозволе, како би смо знали да ли ваше возило има одговарајући капацитет за
обављање посла који је предмет јавне набавке. Уколико не доставите
фотокопију саобраћајне дозволе Ваша понуда биће одбачена.
- Копија потврде о техничкој исправности возила
Датум:

МП

ПОНУЂАЧ
___________________________
Потпис одговорног лица
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ПАРТИЈА 4
ПРЕВОЗ РАДНИКА НА РЕЛАЦИЈИ- ВЛАСОТИНЦЕ-СКРАПЕЖ –КОНОПНИЦАВЛАСОТИНЦЕ-ШИШАВА( Д. Ломница) И ОБРНУТО
У радне дане од 01.01.2018 год. до 31.12.2018.год.
1. ПОНУЂАЧ
Назив понуђача:

..................................................

ПИБ

.................................................

Матични број

..................................................

Број радника 1
Место поласка је у Власотинцу 7.00 сати (превоз наставника) место
искрцавања школа у Шишави у 7.20 сати , време повратка по завршетку наставе, 13.00
сати
ПРЕВОЗ УЧЕНИКА НА РЕЛАЦИЈИ - Власотинце- СКРАПЕЖ- ШИШАВА И
ОБРНУТО
Број ученика који се превозе на овој релацији сваког дана 3
Превоз ученика ( од 5 до 8 разреда) школе, врши се радним даном (понедељак-петак).
Место поласка је школа у Скрапежу у 7.15 сати, ,место искрцавања школа у
Шишави у 7.30 сати , време повратка по завршетку наставе, 13.00 сати.
Средство превоза : најам путничког возила са возачем осигурано за пет
путника.
Возач мора имати најмање 5 година радног искуства и Б категорију. Лекарско
уверење и референцу о превозу.
Ред.бр.

Врста путничког возила
(марка,тип)

Год.
произ
водње

Региста
рски
број

Серијс
ки број

Број места
Седење

Техничк
е
каракте
ристике

НАПОМЕНА: Обавезно доставити јасно видљиву фотокопију саобраћајне дозволе,
како би смо знали да ли ваше возило има одговарајући капацитет за обављање посла
који је предмет јавне набавке. Уколико не доставите фотокопију саобраћајне дозволе
Ваша понуда биће одбачена.
- Копија потврде о техничкој исправности возила
Датум:

МП

ПОНУЂАЧ
___________________________
Потпис одговорног лица
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ЛИСТА КАДРОВСКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ
Ред.бр. Име и презиме

Год.
Укупно
рођења радно
искуство

Радно искуство
са Б
категоријом

Радно
искуство са Д
категоријом

Доставити копију М обрасца, да је возач осигуран или уговор о
обављању привремених и повремених послова.
Фотокопију возачке дозволе и лекарско уверење .
-

-
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ОБРАЗАЦ 3
ПАРТИЈА 1
ПРЕВОЗ НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА

ЦЕНА

1.превоз радника по дану
2.превоз ученика по дану
укупно

2.а За понуђаче у систему ПДВ-а:

Укупна вредност УСЛУГА изражена у динарима без ПДВ-а:
Укупна вредност ПДВ-а по стопи од ___ %:
Укупна вредност услуга изражена у динарима са ПДВ-ом:
Словима:

дин.
дин.
дин.

2.б. За понуђаче који нису у систему ПДВ-а:

Укупна вредност услуга изражена у динарима:
Словима:

дин.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П

Понуђачи су дужни да понуде цену за све ставке из спецификације као и укупне цене.
Начин плаћања вирманом.
Рок плаћања 45 дана од дана достављања рачуна.
Место и датум
________________2018.год.

м.п.

Понуђач
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ПАРТИЈА 2
ПРЕВОЗ НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА
1.превоз радника по дану

ЦЕНА

2.превоз ученика по дану
укупно
2.а За понуђаче у систему ПДВ-а:

Укупна вредност УСЛУГА изражена у динарима без ПДВ-а:
Укупна вредност ПДВ-а по стопи од ___ %:
Укупна вредност услуга изражена у динарима са ПДВ-ом:
Словима:

дин.
дин.
дин.

2.б. За понуђаче који нису у систему ПДВ-а:
Укупна вредност услуга изражена у динарима:
Словима:

дин.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П

Понуђачи су дужни да понуде цену за све ставке из спецификације као и укупне цене.
Начин плаћања вирманом.
Рок плаћања 45 дана од дана достављања рачуна.
Место и датум
________________2018.год.

м.п.

Понуђач
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ПАРТИЈА 3
ПРЕВОЗ НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА
1.превоз радника по дану

ЦЕНА

2.превоз ученика по дану
укупно
2.а За понуђаче у систему ПДВ-а:

Укупна вредност УСЛУГА изражена у динарима без ПДВ-а:
Укупна вредност ПДВ-а по стопи од ___ %:
Укупна вредност услуга изражена у динарима са ПДВ-ом:
Словима:

дин.
дин.
дин.

2.б. За понуђаче који нису у систему ПДВ-а:

Укупна вредност услуга изражена у динарима:
Словима:

дин.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П

Понуђачи су дужни да понуде цену за све ставке из спецификације као и укупне цене.
Начин плаћања вирманом.
Рок плаћања 45 дана од дана достављања рачуна.
Место и датум
________________2018.год.

м.п.

Понуђач
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ПАРТИЈА 4
ПРЕВОЗ НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА
1.превоз радника по дану

ЦЕНА

2.превоз ученика по дану
укупно
2.а За понуђаче у систему ПДВ-а:

Укупна вредност УСЛУГА изражена у динарима без ПДВ-а:
Укупна вредност ПДВ-а по стопи од ___ %:
Укупна вредност услуга изражена у динарима са ПДВ-ом:
Словима:

дин.
дин.
дин.

2.б. За понуђаче који нису у систему ПДВ-а:

Укупна вредност услуга изражена у динарима:
Словима:

дин.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П

Понуђачи су дужни да понуде цену за све ставке из спецификације као и укупне цене.
Начин плаћања вирманом.
Рок плаћања 45 дана од дана достављања рачуна.
Место и датум
________________2018.год.

м.п.

Понуђач
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ОБРАЗАЦ 4
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
При достављању доказа о квалификацији у потпуности смо поштовали
услове наручиоца. Упознати смо са осталим условима наручиоца и с тим у вези
прилажемо:
1

Образац 1

Да

Не

2

Да

Не

3

Образац 2
Образац 1А

Да

Не

4

Образац 1Б

Да

Не

5

Образац 3

Да

Не

6

Образац 4

Да

Не

7

Образац 5

Да

Не

8

Образац 6

Да

Не

9

Модел уговора

Да

Не

Доказ о квалификацији смо саставили према позивима и упуствима и са
тим условима се употпуности слажемо.
Упознати смо да, у случају да не доставимо доказе на приложеним
обрасцима, наручилац може одбити понуду.
Место и датум:

Овлашћено лице понуђача
М.П.
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ОБРАЗАЦ 5
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.И 76.ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77.став 4.Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу ,као заступник понуђача ,дајем следећу

И З ЈАВА
Понуђач_____________________________________у
поступку
јавне
набавке Превоз ученика и радника школе школе број 7/2017,испуњава све
услове из члана 75. И 76.Закона,односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1.Понуђач је регистрован код надлежног органа ,односно уписан у
одговарајући регистар,
2.Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде ,кривична дела против животне средине
,кривично дело примања или давања мита ,кривично дело приврд,
3.Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности ,која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде,
4.Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије
5.Понуђач је поштовао обавезе које приозилазе из важећих прописа о
заштити на раду,запиошљавању и условима рада,заштити животне
средине и гарантује да је ималац права индустријске својине.
6.Понуђач испуњава додатни услов да над њим није покренут поступак стечаја
или ликвидације односно претходни стечајни поступак.
7. Посебни услови:
-Превозник се обавезује да ће услуге превоза пружати беспрекорно чистим,
исправним и одржаваним возилима, чију ће исправност свакодневно
контролисати.
- Возачи морају имати најмање петогодишње искуство и одговарајућу
категорију и лекарско уверење важеће.
Место и датум

м.п.

Понуђач

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача,изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ 6
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77.став 4.Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу ,као заступник понуђача ,дајем следећу

И З ЈАВА
Подизвођач_____________________________________у поступку јавне
набавке Превоз ученика школе број 7/2017 ,испуњава све услове из члана
75.Закона,односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1.Понуђач је регистрован код надлежног органа ,односно уписан у
одговарајући регистар,
2.Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде ,кривична дела против животне средине
,кривично дело примања или давања мита ,кривично дело приврд,
3.Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности ,која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде,
4.Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије
5.Посебни услови:
-Превозник се обавезује да ће услуге превоза пружати беспрекорно чистим,
исправним и одржаваним возилима, чију ће исправност свакодневно
контролисати.
- Возачи морају имати најмање петогодишње искуство и одговарајућу
категорију и лекарско уверење не старије од шест месеци.
Место и датум

м.п.

Подизвођач

30

ОБРАЗАЦ 7

VI ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. и 61. став 4.тачка 9) Закона о јавној набавци
(Сл.гласник РС, 124/12“) под пуном моралном ,материјалном и кривичном
одговорношћу ,као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Изјављујем да понуду број________________од __________2017. године
припремљену на основу позива за подношење понуда у предмету јавне набавке
мале вредности број 1/2017–превоз ученика школе објављеног на порталу
јавних набавки и на интернет страницама ОШ „Браћа Миленковић“ Шишава
,подносим независно ,без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима

Датум:

Овлашћено лице понуђача
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ОБРАЗАЦ 8
VII ПРЕДЛОГ УГОВОРА
Закључен дана
__________године,између:
Закључен између:
1. ОСНОВНА ШКОЛА « Браћа Миленковић » из Шишаве,16210 Власотинце
коју заступа: директор Владислав Горуновић, као корисник услуга превоза
( у даљем тексту: корисник превоза)
рачун : 840-940660-72
матични број: 07104855
порески број (ПИБ)102216353
Назив банке: Управа за трезор
ПУ „ МИЛКА ДИМАНИЋ“ Власотинце , коју заступа директор Снежана
Филиповић као корисник услуга превоза ( у даљем тексту: корисник превоза)
и
2.___________________
_____________________
адреса: _______________________
______________
кога заступа : __________ директор
(ПИБ)____________
(у даљем тексту: Превозник).
_____________________

рачун :
матични број:
порески број
Назив банке:

Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка услуга -превоз радника и ученика Основне
школе „ Браћа Миленковић“ Шишава ,и радника и деце предшколске установе „
Милка Диманић“ у Власотинцу у школској години 2018, на основу Одлуке
Наручиоца бр.____oд ________.2018.године.
Члан 2.
Извршилац прихвата и обавезује се, да за потребе и за рачун Наручиоца
изврши услугу превоза ученика и радника у школској 2018. год.и превоз радника
и деце ПУ „ Милка Диманић“ Власотинце у периоду од закључења уговора до
31.12.2018.год, у свему према усвојеној понуди Извршиоца,
бр.________________
Члан 3.
Превоз ученика и радника школе и ПУ„ Милка Диманић“ у Власотинцу на
релацијама:
1. Власотинце-Шишава- Д. Ломница – Средор- Липовица и обрнуто
2. Г. Ломница- Шишава и обрнуто
3. Комарица – Гуњетина- Шишава и обрнуто
4. Власотинце-Скрапеж- Власотинце- Шишава и обрнуто
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вршиће се аутобусом –путничким возилом који има регистарске :
ознаке-ка____________________,саобраћајна дозвола-ле
број:_________________,
серијски број-еви__________________издате иод стране Полицијске управе
______________________.
Члан 4.
Цена превоза је утврђена у понуди превозника и то за релацију:
1.Власотинце-Шишава- Д. Ломница – Средор- Липовица и обрнуто ___________
дин.по дану
2.Г. Ломница- Шишава – и обрнуто ___________________ дин.по дану
3. Комарица – Гуњетина- Шишава и обрнуто ____________________ дин.по
дану
4.Скрапеж- Власотинце- Шишава и обрнуто _____________________ дин. по
дану
Цене су фиксне током читавог периода важења уговора, осим у случају
пораста цена деривата нафте,али не више од 5% .
Члан 5.
Укупно уговорена вредност добара са обрачунатим ПДВ-ом , уплаћује се на
рачун Превозника и то на следећи начин:
Локална самоуправа Власотинце врши трансфер средстава школи , а школа се
обавезује да примљена средства уплати Превознику у року од 45 дана од дана
достављања рачуна .
Члан 6.
Саставни део овог Уговора је списак ученика и радника који користе
превоз.
Члан 7.
Испоручилац врши ће услугу oд ________.2018.. године до 31.12.2018. године
Члан 8.
Превоз ће се вршити на релацији наведеној у чл.1. овог Уговора тако што
ће се путници укрцати и искрцавати на местима договореним као у понуди
Члан 9.
Овај Уговор може раскинути било која од две наведене уговорне стране
након отказа у писменој форми,са отказним роком од осам дана.
Члан 10.
Уговор се може мењати анексом у случају када дође до промене у
погледу броја ученика који се превозе на наведеним релацијама,( а то је
почетком школске године).
Члан 11.
Евентуалне спорове уговарачи ће решавати мирним путем,
споразумевањем, у супротном признају надлежност Привредног суда у
Лесковцу.
Члан 12.
Овај уговор сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, од којих по 2 (два)
примерка за сваку уговорну страну.
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УГОВОРНЕ

СТРАНЕ:

Наручилац ОШ „ Браћа Миленковић“ Шишава
Извршилац
_____________________
____________________
Наручилац ПУ „ Милка Диманић“ Власотинце
_______________
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