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ДЕО I
1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС” бр. 29/13 и 104/13), Општина Пландиште, ул. В. Путника бр. 38, Пландиште, интернет
адреса www.plandiste-opstina.rs (у даљем тексту: Наручилац) позива понуђаче да поднесу писану
понуду у отвореном поступку 18/2017 чији је предмет Јавна набавка услуге Превоза ученика
средњих школа и услуге превоза студената са територије Општина Пландиште за школску
2017/2018:

Превоз ученика средњих школа и услуге превоза
студената са територије општине Пландиште за
школску 2017/2018

Ознака из општег речника набавке –
60130000 - Услуге друмског путничког
превоза за посебне намене

Јавни позив објављен је на Порталу јавних набавки (www.portal.ujn.gov.rs), на Интернет
страници наручиоца (www. plandiste-opstina.rs) и Порталу службених гласила Републике Србије и
база прописа.
Од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки (www.portal.ujn.gov.rs), на
Интернет страници наручиоца (www.plandiste-opstina.rs), и Порталу службених гласила Републике
Србије и база прописа конкурсна документација биће доступна на сајтовима Портала јавних
набавки (www.portal.ujn.gov.rs), на Интернет страници наручиоца (www.plandiste-opstina.rs) и може
се преузети електронски.
Понуда мора бити припремљена и поднета у складу са позивом за подношење понуде и
Конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да испуњава све услове дефинисане Законом о
јавним набавкама и све услове дефинисане Конкурсном документацијом, што доказује на начин
дефинисан Конкурсном документацијом.
Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач
наведе краћи рок важења понуде, понуда ће се одбити као неодговарајућа.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
Понуду доставити у писаном облику, у затвореној коверти, са назнаком „ПОНУДА ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 18/2016 – Превоз ученика средњих школа и услуге превоза студената са
територије Општина Пландиште за школску 2017/2018 - НЕ ОТВАРАТИ", лично или путем
поште, на адресу Наручиоца - Општина Пландиште, ул. В. Путника бр. 38, 26360 Пландиште, до
дана 14.08.2017. године до 12.00 часова. На полеђини коверте се наводи назив, контакт особа, број
телефон и адреса понуђача.
Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом и узеће се у
разматрање. Неблаговремена понуда неће се отварати и по окончању поступка отварања биће
враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
Јавно отварање понуда обавиће се дана 14.08.2017. године у 13.00 часова у просторијама
Наручиоца. Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају
Комисији за спровођење поступка јавне набавке Наручиоца поднети пуномоћје (овлашћење) за
учешће у поступку отварања понуда.
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у оквирном року од двадесет пет дана од
дана јавног отварања понуда.
Додатне информације и обавештења у вези са припремањем понуде понуђач може тражити
у писаном облику, на адресу Општине Пландиште, ул. В. Путника бр. 38, Пландиште са назнаком:
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„Питања за Комисију за јавну набавку услуге Превоз ученика средњих школа и услуге превоза
студената са територије Општине Пландиште за школску 2017/2018“, путем телефона сваког
радног дана на тел: 013 862 012 од 07.00 до 15.00 часова, као и путем маил-а:
branka.pantic@plandiste-opstina.rs. Особа за контакт је Бранка Пантић.
1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац је: Општина Пландиште, ул. В. Путника бр. 38, Пландиште, интернет адреса www.
plandiste-opstina.rs.
1.2.ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка број 18/2017 (у даљем тексту: јавна набавка) се спроводи у отвореном поступку
подељен у две партије.
1.3.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је подељен у партије:
Превоз ученика средњих школа и услуге
превоза студената са територије општине
Пландиште за школску 2017/2018

Ознака из општег речника набавке – 60130000
- Услуге друмског путничког превоза за
посебне намене

Детаљан увид у релације за које је потребно доставити понуде понуђачи могу пронаћи у Техничкој
спецификацији ове конкурсне документације.
Извор финансирања:
Програму 11 – Социјлна и дечија заштита, ПА 0901-0001 – социјалне помоћи, на позицији 121 и
122, економоска класификација 472 718 – превоз ученика.
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Процењена вредност без ПДВ-а износи 10.300.000,00 динара односно 12.360.000,00 динаар са
ПДВ-ом и то за:
1.4.ПРИПРЕМАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Конкурсна документација у поглављима 2. и 3. садржи упутство понуђачима како да сачине
понуду и Упутство за доказивање испуњености обавезних услова за учешће у поступку.
1.5. ПРАВО УЧЕШЋА
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у
поступку јавне набавке, у складу са чланом 75 Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из
члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује документима из члана 77 Закона о јавним
набавкама као и документима из чл. 21-24 Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл.
Гласник РС", бр. 29/2013 и 104/2013), који могу бити у неовереним фотокопијама, а у свему у
складу са конкурсном документацијом.
Изабрани понуђач ће у року који одреди Наручилац, а не дуже од три дана од дана пријема
писменог позива Наручиоца доставити оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова
из члана 75. Закона о јавним набавкама.
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Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са
подизвођачима и група понуђача која подноси заједничку понуду.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1
тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона о јавним набавкама.
Ако јавну набавку подноси група понуђача, сваки понуђач је дужан да испуни обавезне услове
из чл. 75. став 1. тач. 1 до 4 Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона о
јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач. Учешће у више од једне понуде резултираће одбијањем тих понуда,
као неодговарајуће.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац ће раскинути уговор.
Доказе о испуњености услова доставити уз понуду.
1.6. ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
БРОЈ 18/2017 – Превоз ученика средњих школа и услуге превоза студената са територије Општина
Пландиште за школску 2017/2018- НЕ ОТВАРАТИ", лично или путем поште, на адресу Наручиоца
- Општина Пландиште, ул. В. Путника бр. 38, 26360 Пландиште. На полеђини коверте се наводи
назив, контакт особа, број телефон и адреса понуђача.
Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана од 07:00 до 15:00 сати на
адресу: Наручиоца - Општина Пландиште, Услужни центар – писарница, ул. В. Путника бр. 38,
26360 Пландиште.
Крањи рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања јавног позива на
Интернет страници наручиоца (www. plandiste-opstina.rs) и Порталу јавних набавки односно до
14.08.2017. године до 12:00 часова по локалном времену. Понуде које стигну после рока наведеног
у претходном ставу сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по
окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу неотворене, са назнаком да је понуда
поднета неблаговремено.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од
стране одговорног лица понуђача.
Сви обрасци који су саставни део конкурсне документације морају бити попуњени на
српском језику, откуцани или читко исписани штампаним словима, јасни, недвосмислени,
потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са упутством из
конкурсне документације.
1.7. МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА
Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда
14.08.2017. год. у 13:00 часова у просторијама Наручиоца уз присуство овлашћених представника
понуђача.
Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну
набавку доставе пуномоћја за учествовање у отварању понуда.
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено
печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

1.8.РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
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Оквирни рок за доношење Одлуке о избору најповољније понуде је 25 (двадесет) дана од дана
отварања понуда.
1.9. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА
Критеријум за оцењивање понуда је : НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА;
Најнижа понуђена цена ће се утврђивати на тај начин што ће се јединичне цене множити са
оквирним бројем месечних карата за сваку релацију те ће се након тога сабрати износи за сваку
релацију и помножити са 10 (месеци од септембра - децембра 2017. године и од јануара-јуна 2018).
године школске године за које се купују месечне карте за ученике средње школе односно
помножити са 7 месеци од октобар - децембра 2017. године и од фебруар-мај 2018. године школске
године за које се купују месечне карте за студенте). Уколико понуђачи дају две једнаке најниже
понуде, изабраће се понуђач који је доставио доказе о већој вредности извршених услуга превоза
путника.
2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
2.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА
Понуда и документација која се односи на понуду морају бити састављени на српском језику.
Поступак се води на српском језику.
2.2.ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ И НАЧИН ПАКОВАЊА ПОНУДЕ
Обавезну садржину понуде чине Образаци понуде, тражени конкурсном документацијом
уредно попуњени, потписани и оверени као и попуњени, потписани и оверени сви докази (прилози)
сви обрасци ПРИЛОГА тражени у конкурсној документацији.
Уз понуду је потребно доставити следеће ПРИЛОГЕ:
1. Извод из регистра надлежног органа - извод из Агенције за привредне регистре. – ПРИЛОГ
БР.1;
2. Потврда надлежног суда – којом се доказује да он и његов законски заступник није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело
преваре. - ПРИЛОГ БР.2
3. Потврда - Пореске управе Министарства финансија Републике Србије о измиреним порезима и
доприносима и Потврда јединице локалне самоуправе –Управе јавних прихода о измиреним
порезима и доприносима или потврда да се понуђач налази у поступку приватизације, не старија од
два месеца од дана објављивања јавног позива. – ПРИЛОГ БР.3
4. Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде. ПРИЛОГ БР. 4
5. Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре-ПРИЛОГ БР.
5
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6. ППОД образаце (или потврде о плаћеним доприносима уколико се доприноси за запослене
плаћају електронски), фотокопије радних књижица заједно са фотокопијама М3А обрасца или
уговори о ангажовању ради обављања услуге која је предмет ове јавне набавке.– ПРИЛОГ БР.6
7. Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде и то оверену и потписану БЛАНКО СОЛО
МЕНИЦУ и менично овлашћење на износ од 10% од вредности понуде, која мора бити са
клаузулом „без протеста", роком доспећа „по виђењу". Прописно потписана и оверена бланко
сопствена (соло) меница са меничним овлашћењем, са роком важења од минимум 30 дана од дана
отварања понуда - оригинал - у корист Наручиоца. – ПРИЛОГ БР. 7
8. Фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос
средстава (ДЕПО картон) - ПРИЛОГ БР. 8
9. Фотокопију обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац) -ПРИЛОГ
БР. 9
10. Потврду
банке о пријему
захтева
за
регистрацију
менице
регистрацију/брисање менице, оверен од стране банке) - ПРИЛОГ БР. 10

(Захтев

за

11. Правни акт којим се група понуђача обавезује на заједничко извршење набавке и којим ће бити
прецизирана одговорност сваког члана групе за извршење уговора (Уколико понуду поставља
група понуђача) - ПРИЛОГ БР. 11
12. Доказ да поседује тражени технички капацитет.-ПРИЛОГ БР. 12
* У складу са чл. 78 ст. 5 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015) уколико је понуђач регистрован у јавном регистару понуђача - предузетника и
правних лица потребно је да уместо ПРИЛОГА бр. од 1 до бр. 4 достави информацију
интернет стране на којој су доступне тражене информације.
1. Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача – ОБРАЗАЦ БР. 1
2. Образац за оцену испуњености услова подизвођача – ОБРАЗАЦ БР. 1а
3. Општи подаци о понуђачу – ОБРАЗАЦ БР. 2
4. Изјава понуђача о независној понуди - ОБРАЗАЦ БР. 3
5. Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима – ОБРАЗАЦ БР. 4а
6. Изјава о ангажовању подизвођача – ОБРАЗАЦ БР. 4б
7. Општи подаци о подизвођачу – ОБРАЗАЦ БР. 5
8. Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду – ОБРАЗАЦ БР. 6
9 Општи подаци о члану групе понуђача – ОБРАЗАЦ БР. 7
10. Потврде о реализацији закључених уговора - ОБРАЗАЦ БР. 8
11. Изјава о достављању менице- ОБРАЗАЦ БР. 9
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12. Потврда о кадровској опремљености- ОБРАЗАЦ БР.10
13. Модел уговора - ОБРАЗАЦ БР. 11
14. Образац понуде - ОБРАЗАЦ БР. 12
Уколико понуду подноси група понуђача Образац понуде потписује само овлашћени члан групе
понуђача. У случају ангажовања подизвођача Образац понуде потписује понуђач.
15. Структура цене – ОБРАЗАЦ БР.13
16. Образац трошкова припремања понуде – ОБРАЗАЦ БР.14
17. Изјава понуђача да прихвата услове из позива и конкурсне документације - ОБРАЗАЦ БР.15а
18. Изјава подизвођача да прихвата услове из позива и конкурсне документације - ОБРАЗАЦ
БР.15б
19. Изјава овлашћеног члана групе понуђача да прихвата услове из позива и конкурсне
документације - ОБРАЗАЦ БР.15в
20. Изјава да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде - ОБРАЗАЦ БР.16
21. Техничка спецификација за партију бр. 1
Понуђачи нису дужани да достављају доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа али су у обавези да наведу интернет страницу на којој су тражени подаци јавно
доступни.
У складу са чл. 78 став. 1 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) уколико су Понуђачи регистровани код организације надлежне за регистрацију
привредних субјеката у регистар понуђача не морају достављати доказе за испуњавање обавезних
услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) истог закона односно ПРИЛОГЕ од 1) до 4) ове конкурсне
документације.
Уколико понуду подноси група понуђача Предмер потписује само овлашћени члан групе понуђача,
а у случају ангажовања подизвођача Предмер потписује понуђач. Обрасце који су у конкретном
случају непримењиви (нпр. у случају да понуђач наступа самостално- Образац бр.1а, Образац
бр.4б, Образац бр.5 Образац бр.6 и Образац бр.7., у случају да понуђач наступа са подизвођачемОбразац бр. 4а, Образац бр.5 и Образац бр.6, у случају да понуђач наступа у групи- Образац бр.1а,
Образац бр.4б и Образац бр.5), понуђач није у обавези да потпише и овери.
Препоручује се да Понуђачи Понуду са свим обрасцима и прилозима (комплетан садржај понуде)
предају у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих документа након отварања
понуде. Такође се препоручује да понуда буде повезана траком (јемствеником) у целини и
запечаћена.
Понуда се мора налазити у затвореној коверти – омоту, са назнаком – „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ БРОЈ 18/2017 – Превоз ученика средњих школа и услуге превоза студената са
територије Општина Пландиште за школску 2017/2018 - НЕ ОТВАРАТИ" .
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
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2.3.ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА
ПОНУДЕ, ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА
Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом. Докази о
испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења
одлуке о додели уговра, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за
јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оргинал или оверену копију. Ако
понуђач у остављеном, примерном року који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид
оргинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери
печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.
Обрасце који су у конкретном случају непримењиви (нпр. у случају да понуђач наступа
самостално- Образац бр.1а, Образац бр.4б, Образац бр.5 Образац бр.6и Образац бр.7., у случају да
понуђач наступа са подизвођачем- Образац 4а, Образац бр.6 и Образац бр.7, у случају да понуђач
наступа у групи- Образац бр.1а, Образац бр.4б и Образац бр.5), понуђач није у обавези да потпише
и овери.
Понуђач мора све обрасце који су саставни део конкурсне документације попунити читко.
Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и
оверени печатом, у свему у складу са конкурсном документацијом.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно
попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери
печатом и потпише.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, сваки образац мора бити
оверен и потписан од стране понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки образац мора бити оверен и потписан од
стране овлашћеног члана-представника групе понуђача.
Одређене обрасце је потребно копирати у потребном броју примерака и то: - уколико
понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем - Образац за оцену испуњености услова
подизвођача (Образац бр.1а), Општи подаци о подизвођачу (Образац бр.5) копирати у потребном
броју примерака - Уколико понуду подноси група понуђача - Образац за оцену испуњености
услова понуђача и члана групе понуђача (Образац бр.1), Општи подаци о члану групе понуђача
(Образац бр.7), Потврда о реализацији закључених уговора (Образац бр. 8)...
Овлашћено лице понуђача који наступа самостално је дужно да попуни модел уговора,
овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.
Овлашћено лице групе понуђача је дужно да попуни модел уговора, овери печатом и
потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора, док су остали чланови групе понуђача
дужни да модел уговора овере печатом, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора.
2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена
2.5.САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач.

9

2.6.УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са
подизвођачима и група понуђача која подноси заједничку понуду.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити
подизвођачу, да наведе његов назив, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача као
и који је то проценат укупне вредности понуде који не може бити већи од 50%.
Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан
је да исто наведе у понуди.
Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана
75 став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, док је услове из члана 76. Закона о јавним
набавкама понуђач дужан испунити самостално.
2.7.ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Група понуђача може поднети једну-заједничку понуду. Понуду потписује и оверава
овлашћени члан-представник групе понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове и достави доказе о испуњености
услова из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а остале услове из члана 76.
овог закона испуњавају и доказују заједно.
Група понуђача је обавезна да приликом подношења понуде достави правни акт којим се
обавезују на заједничко извршење набавке и којим ће бити прецизирана одговорност сваког члана
групе за извршење уговора.
2.8.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Рок плаћања је 45 дана, од дана пријема исправне коначне фактуре / рачуна, у складу са Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл. Гласник РС, бр.
119/2012). Обвезник пореза на додату вредност је Наручилац на основу члана 10. став 2. тачка 3)
Закона о порезу на додатну вредност (''Сл. гласник РС'', бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005,
61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн. 68/2014 – др. закон, 142/2014 и 5/2015 усклађени дин. изн.).
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Аванс није допуштен.
2.9.ВАЛУТА И ЦЕНА
Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, без ПДВ-а и мора бити фиксна.
Јединична цена карата се може кориговати на образложени захтев уговорних страна
максимално до висине промене индекса подрошачких цена.
Измене се морају најавити писменим путем најмање 30 дана пре измене цена превоза.
2.10. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима односно група понуђача
је у обавези да уз понуду достави:
Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде и то оверену и потписану БЛАНКО СОЛО
МЕНИЦУ и менично овлашћење на износ од 10% од вредности понуде, која мора бити са
клаузулом „без протеста", роком доспећа „по виђењу". Прописно потписана и оверена бланко
сопствена (соло) меница са меничним овлашћењем, са роком важења од минимум 30 дана од дана
отварања понуда - оригинал - у корист Наручиоца.
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Уз меницу понуђач је дужан да достави:
- фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос
средстава (ДЕПО картон)
- фотокопију обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац).
- потврду банке о пријему захтева за регистрацију менице (Захтев за регистрацију/брисање
менице, оверен од стране банке)
Меница за озбиљност понуде активира се:
а) ако понуђач чија је понуда изабрана одбије да закључи уговор о јавној набавци
(понуда се проглашава неодговарајућом)
б) ако изабрани понуђач на дан закључења уговора о јавној набавци не достави менице
за добро извршење посла.
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима односно група понуђача
је у обавези да уз понуду достави потписане и оверене обрасце следећу изјаву:
да ће на дан закључења уговора доставити Наручиоцу прописано оверену и регистровану бланко
сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у износу од 10% од вредности
понуде, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста", роком доспећа „по
виђењу" и роком важења 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, с тим да
евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења
менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак
услуга;
2.11. ЗАШТИТА ПОДАТАКА
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом
утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио упонуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у
понуди;
3) чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно
пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.
Цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и
рангирање понуде неће се сматрати поверљивим.
2.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека
рока за подношење понуде.
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у
писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набвки и на својој
интернет страници.
Комуникација се одвија писаним путем електронски, односно путем поште.
2.13. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи
рок важења понуда, понуда ће бити одбијена, као неодговарајућа.
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2.14. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА
Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о избору најповољније понуде је 25
(двадесетпет) дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор,
наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Потписивање Уговора је у року од 8 дана након што се стекну законски услови по члану
112. Закона о јавним набавкама.
РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УГОВОРА
Понуђач је обавезан да Превоз ученика средњих школа и услуге превоза студената са
територије Општине Пландиште за школску 2017/2018 обавља у периоду школске 2017/2018
године у складу са Законом о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95,
66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011) као и другим позитивним прописима који регулишу
ову област.
2.15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у предходне три године
пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набвке:
1) поступио супротно забрани из чл. 23 и чл. 25 Закона о јавним набвкама;
2) учинио повредну конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средстав обезбеђења на шта се у понуди обавезао;
Наручилац ће 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 3 године.
1) правоснажна судска одлука или коначана одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или
испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као
подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном
документацијом, која се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или
по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
2.16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Критеријум за оцењивање понуда је : НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА;
Критеријум за оцењивање понуда је : НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА;
Најнижа понуђена цена ће се утврђивати на тај начин што ће се јединичне цене множити са
оквирним бројем месечних карата за сваку релацију те ће се након тога сабрати износи за сваку
релацију и помножити са 10 (месеци од септембра - децембра 2017. године и од јануара-јуна 2018).
године школске године за које се купују месечне карте за ученике средњих школа односно
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помножити са 7 месеци од октобар - децембра 2017. године и од фебруар-мај 2018. године школске
године за које се купују месечне карте за студенте). Уколико понуђачи дају две једнаке најниже
понуде, изабраће се понуђач који је доставио доказе о већој вредности извршених услуга превоза
путника.

2.17. ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦIЈЕ
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавне набавке. Ако
наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније пет дана пре истека рока за подношење
понуде. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева,
пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних
набавки.
2.18. ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач може да измени или повуче понуду писаним обавештењем пре рока за подношење
понуда. Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у
динарском износу, а не у процентима.
Свако обавештење о изменама или повлачењу понуде биће припремљено, означено и
достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Повлачење понуде” за ЈАВНУ
НАБАВКУ БР 18/2017 Превоз ученика средњих школа и услуге превоза студената са територије
Општине Пландиште за школску 2017/2018.
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење.
2.19. ДОТАТНА ОБЈАШЊЕЊА , КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
Наручилац може да захтева од поуђача дотатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отврања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
2.20. ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109.
Закона о јавним набавкама:
а) уколико нису испуњени услови за доделу уговора,
б) 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..
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2.21. ДОДАТНЕ IНФОРМАЦIЈЕ
Особа за контакт је Бранка Пантић на тел: 013 861 012 од 07.00 до 15.00 часова, као и путем маила: branka.pantic@plandiste-opstina.rs.
3. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ И СПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНIХ УСЛОВА
Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном
документацијом.
Понуђач је дужан да, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне
документације, осим образаца који су у конкретном случају непримењиви (нпр.у случају да
понуђач наступа самостално- Образац бр.1а, Образац бр.4б, Образац бр.5, Образац бр.6 Образац
бр.7., у случају да понуђач наступа са подизвођачем- Образац 4а, Образац бр.6 и Образац бр.7, у
случају да понуђач наступа у групи- Образац бр.1а, Образац бр.4б и Образац бр.5), које није у
обавези да потпише и овери. На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан
да образац овери печатом и потпише. Одређене обрасце је потребно копирати у потребном броју
примерака и то: - уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем - Образац за
оцену испуњености услова подизвођача (Образац бр.1а), Општи подаци о подизвођачу (Образац
бр.5) копирати у потребном броју примерака - Уколико понуду подноси група понуђача - Образац
за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача (Образац бр.1), Општи подаци о
члану групе понуђача (Образац бр.7), Списак изведених радова (Образац бр. 9) и Потврде о
реализацији закључених уговора (Образац бр. 10) копирати у потребном броју примерака.
Овлашћено лице понуђача који наступа самостално је дужно да попуни модел уговора,
овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.
Овлашћено лице групе понуђача је дужно да попуни модел уговора, овери печатом и
потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора, док су остали чланови групе понуђача
дужни да модел уговора овере печатом, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора.
3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у
поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним абавкама. Испуњеност услова из
члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује документима из члана 77. Закона о јавним
набавкама који могу биту у неовереним фотокопијама а у свему у складу са конкурсном
документацијом. Iзабрани понуђач ће у року који одреди наручилац, а не дуже од три дана од дана
пријема писаног позива наручиоца доставити на увид оригинал или оверену копију доказа о
испуњености услова из члана 77. Закона о јавним набавкама.
Понуђач није дужан да доставља доказе за обавезне услове, који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа уз обавезу понуђача да наведе интернет страницу.
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка
промене у било којем од података о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује
на прописани начин.
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са
подизвођачима и група понуђача која подноси заједничку понуду.
Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова из члана 75 став 1. тачка 1) до 4) Закона
о јавним набавкама достави за себе, за подизвођаче и за сваког члана групе понаособ на начин
одређен чланом 75. Закона о јавним набавкама.
Доказе о испуњености додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, односно о
располагању неопходним финансијским и пословним и довољним техничким и кадровским
капацитетом, понуђач који наступа самостално или са подизвођачима је дужан доставити само за
себе, док чланови групе наведене услове испуњавају заједно.
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач. Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
3) је измирио доспеле порезе доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
4) је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.
5) располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:
5.1. да је у претходне 3 обрачунске године (2014, 2015, 2016.) остварио приход у минималном
износу од 30.000.000,00 динара.
5.2. да је у претходне три обрачунске године вршио услуге превоза путника у вредности од
најмање 25.000.000,00 динара као и да у последњих годину дана није имао евидентираних
неизвршених обавеза.
6) располаже кадровским капацитетом и то:
- да има најмање 1 (једног) запосленог радника који је дипломирани инжињер саобраћаја
6.1) располаже довољним кадровским и техничким капацитетом и то:
- да има најмање 4 (четири) запослена радника са дозволом за управљање аутобуса
- доказ да поседује најмање 4 (четири) аутобуса у својини, или да има право коришћења по уговору
о закупу најмање 4 (четири) аутобуса за време трајања извршења уговора о јавној набавци.

3.2 ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА КАО И УСЛОВИ У
ПОГЛЕДУ НЕОПХОДНОГ ФИНАНСИЈСКОГ И ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА
Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује
достављањем следећих доказа уз понуду:
1) Извода из регистра надлежног органа односно извод из Агенције за привредне регистре. Овај
доказ понуђач доставља и за подизвођаче,односно достављају сви чланови групе понуђача;
2) Потврде надлежног којом се доказује да нису осуђивани за неко од кривичних дела против
привреде, животне срдине, примања и давања мита и преваре. Овај доказ понуђач доставља и за
подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.
3) Потврде надлежног пореског органа и организације о измиреним порезима и доприносима или
Потврда да се понуђач налази у поступку приватизације. Овај доказ, понуђач доставља и за
подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача;
4) Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.
Докази под тачком 2. 3. и 4. не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Доказ из
тачке 3 овог члана мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда, односно
слања позива за подношење понуда.
5.1) извештај о бонитету - образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, који мора
да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три
обрачунске године (2014, 2015 и 2016), показатељ за оцену бонитета за претходне три обрачунске
године. Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2016. годину, потребно је доставити
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биланс стања и биланс успеха за 2016. годину. (Овим извештајем о бонитету понуђач доказује да је
у претходне 3 обрачунске године оставрио укупнан приход од 30.000.000,00 динара)
5.2) Доказивање да је понуђач у претходне три обрачунске године вршио услуге превоза путника у
вредности од најмање 25.000.000,00 динара без ПДВ –а се врши достављањем уредно попуњеног
Обрасца бр. 8 ове конкурсне документације.
Овај доказ група понуђача испуњава заједно, док подизвођач не може допуњавати овај услов за
понуђача.
6) Достављањем ППОД образаца (или потврде о плаћеним доприносима уколико се доприноси за
запослене плаћају електронски) понуђач доказује да испуњава кадровски капацитет. Такође као
доказ прилажу се и фотокопије радних књижица заједно са фотокопијама М3А обрасца или
уговоре о раду у периоду обављања услуге која је предмет ове јавне набавке заједно са копијама
возачке дозволе и копијом доказа о стицању звања дипломирани инжењер саобраћаја. Овај услов
испуњава понуђач који наступа самостално или са подизвођачем, а група понуђача овај услов
испуњава заједно.
Докази о испуњености услова из члана 75. Закона могу се достављати у неовереним копијама.
6.1) Као доказ да поседује тражени технички капацитет понуђачи достављају фотокопију
књиговодствене картице за основно средство или фотокопије дела пописне листе са стањем на дан
31.12.2015. године, заједно са фотокопијом саобраћајне дозволе за моторна возила или
фотокопијом уговора о набавци опреме или фотокопијом уговора о закупу или лизингу. ( За обе
партије)
Понуђачи нису дужани да достављају доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа али су у обавези да наведу интернет страницу на којој су
тражени подаци јавно доступни.
У складу са чл. 78 став. 1 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) уколико су Понуђачи регистровани код организације надлежне за
регистрацију привредних субјеката у регистар понуђача не морају достављати доказе за
испуњавање обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) истог закона односно
ПРИЛОГЕ од 1 до 4 ове конкурсне документације.
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Образац 1.
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И
ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове Наручиоца, упознати смо са свим
условима Наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе(прилоге) и обрасце о испуњености
обавезних услова:
Прилог уз понуду
Бр. прилога
Документ
ПРIЛОГ БР.1

ПРIЛОГ БР.2

ПРIЛОГ БР.3

Да је регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1)
Закона);
Обавезан услов
испуњавају га понуђач, учесници заједничке понуде и
подизвођачи
Да он 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
Обавезан услов
Испуњавају га понуђач, учесници заједничке понуде и
подизвођачи
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије или
стране државе када има седиште на њеној територији
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

Да

Не

Да

Не

Да

Не

ПРIЛОГ БР.4

Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да немају
забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.

Да

Не

ПРIЛОГ БР.5

Извештај о бонитету за јавне набавке (образац
БОН-ЈН) ( Агенције за привредне регистре),
Докази о испуњавању кадровског капацитета

Да

Не

Да

Не

Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде и то
оверену и потписану БЛАНКО СОЛО МЕНIЦУ и
менично овлашћење на износ од 10% од вредности
понуде, која мора бити са клаузулом „без протеста",
роком доспећа „по виђењу". Прописно потписана и
оверена бланко сопствена (соло) меница са меничним
овлашћењем, са роком важења од минимум 30 дана од
дана отварања понуда - оригинал - у корист Наручиоца
Фотокопију картона депонованих потписа овлашћених
лица за потписивање налога за пренос средстава

Да

Не

Да

Не

ПРIЛОГ БР.6
ПРIЛОГ БР.7

ПРIЛОГ БР.8
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ПРIЛОГ БР.9

(ДЕПО картон)
Фотокопију
обрасца
оверених
потписа
лица
овлашћених за заступање (ОП образац)
Потврду
банке
о
пријему
захтева
за
регистрацију
менице
(Захтев
за
регистрацију/брисање менице, оверен од стране банке)
Правни акт којим се група понуђача обавезују на
заједничко извршење набавке и којим ће бити
прецизирана одговорност сваког члана групе за
извршење уговора (Уколико понуду доставља група
понуђача)
Докази за испуњавање траженог техничког капацитета.

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

ОБРАЗАЦ 2

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Образац за оцену испуњености услова
Подизвођача
Општи подаци о понуђачу

Да

Не

ОБРАЗАЦ 3

Изјава понуђача о независној понуди

Да

Не

ОБРАЗАЦ 4а

Да

Не

ОБРАЗАЦ 4б

Изјава понуђача да не наступа са
подизвођачима
Изјава о подизвођачима ако се ангажују

Да

Не

ОБРАЗАЦ 5

Општи подаци о подизвођачу

Да

Не

ОБРАЗАЦ 6

Да

Не

ОБРАЗАЦ 7

Изјава чланова групе који подносе заједничку
понуду
Општи подаци о члану групе понуђача

Да

Не

ОБРАЗАЦ 8

Потврде о реализацији закључених уговора

Да

Не

ОБРАЗАЦ 9

Изјава о достављању менице

Да

Не

ОБРАЗАЦ 10

Потврда о кадровској опремљености

Да

Не

ОБРАЗАЦ 11

Модел уговора

Да

Не

ОБРАЗАЦ 12

Образац понуде

Да

Не

ОБРАЗАЦ 13

Структура цене

Да

Не

ОБРАЗАЦ 14

Образац трошкова

Да

Не

ОБРАЗАЦ 15а

Изјава понуђача да прихвата услове из позива и
конкурсне документације

Да

Не

ОБРАЗАЦ 15б

Изјава подизвођача да прихвата услове из позива и
конкурсне документације

Да

Не

ПРIЛОГ БР.10

ПРIЛОГ БР.11

ПРIЛОГ БР. 12
ОБРАЗАЦ 1
ОБРАЗАЦ 1а
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ОБРАЗАЦ 15в

Изјава овлашћеног члана групе понуђача да прихвата
услове из позива и конкурсне документације

Да

Не

ОБРАЗАЦ 16

Изјава да је понуђач 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 својине

Да

Не

Техничка
спецификација

Превоз ученика средњих школа

Да

Не

Напомена: Образац оверава понуђач, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђач
ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА.
Датум: ______________
М.П

Потпис овлашћеног лица:
________________________
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Образац 1а.
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове Наручиоца, упознати смо са свим
условима Наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова:
број документа и
датум издавања

Бр. прилога

Документ

ПРIЛОГ БР.1

Да је регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1)
Закона);

ПРIЛОГ БР.2

ПРIЛОГ БР.3

ПРIЛОГ БР.4

Обавезан услов
испуњавају га понуђач, учесници заједничке понуде и
подизвођачи
Да он 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
Обавезан услов
Iспуњавају га понуђач, учесници заједничке понуде и
подизвођачи
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије или
стране државе када има седиште на њеној територији
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да немају забрану
обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.

Напомена: Образац оверава понуђач.

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ
УКОЛИКО ПОНУЂАЧ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА.

Датум: _______________
Потпис овлашћеног лица:
_________________
М.П.
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Образац бр. 2

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)

Назив понуђача
Седиште и адреса Понуђача
Одговорно лице (потписник
уговора
Особа за контакт
Телефон

Телефакс
Е-маил
Текући рачун предузећа и банка

Матични број понуђача
Порески број предузећа – ПIБ
ПДВ број
Датум: _______________
ЛIЦА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ
_________________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛIЦА
_________________________________
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Образац бр. 3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одгворношћу потврђујем да сам понуду за јавну
набавку бр. 18/2017 Превоз ученика средњих школа и услуге превоза студената са територије
Општине Пландиште за школску 2017/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересовним лицима.

Напомена:
За групу понуђача податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача.

Датум:________________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛIЦА

_____________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛIЦА
М.П

____________________________

Образац 4а.
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да за јавну набавку
бр. 18/2017 Превоз ученика средњих школа и услуге превоза студената са територије Општине
Пландиште за школску 2017/2018, не учествујемо са подизвођачем.

НАПОМЕНА:
За групу понуђача податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача.

Датум: _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛIЦА
____________________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛIЦА
____________________________________

М.П
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Образац 4б.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)
За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче
НАЗИВ
ПОДИЗВОЂАЧА

ПОЗИЦИЈА (УСЛУГА) КОЈЕ
ИЗВОДИ

УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА
У ПОНУДИ (процентуално)

Датум: _______________
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛIЦА
___________________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛIЦА
__________________________
М.П.

Образац оверава понуђач.
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Образац бр. 5
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвоћача
Седиште и адреса подизбођача
Одговорно особа
Особа за контакт
Телефон

Телефакс
Е-маил
Текући рачун подизвођача

Матични број подизвођача
Порески број подизцођача ПИБ
ПДВ број подизвођача
Образац копирати у потребном броју копија за већи број подизвођача
Датум: _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
_____________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________
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Образац 6
ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Број понуде:____________
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у отвореном поступку за јавну набавку бр. 18/2017
Превоз ученика средњих школа и услуге превоза студената са територије Општине Пландиште за
школску 2017/2018, Овлашћујемо члана групе ___________________________________ да у име и
за рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем.

ПУН НАЗИВ И
СЕДIШТЕ,
(АДРЕСА),
ЧЛАНА
ГРУПЕ
Овлашћени члан

Члан групе:

Члан групе:

Члан групе:

Члан групе:

ВРСТА ПОСЛОВА
КОЈЕ ЋЕ
ИЗВОДИТИ
ЧЛАН ГРУПЕ

УЧЕШЋЕ ЧЛАНА
ГРУПЕ У ПОНУДИ
(процентуално)

ПОТПИС
ОДГОВОРНОГ
ЛIЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА
ГРУПЕ
Потпис одговорног
лица:
________________
М.П.
Потпис одговорног
лица:
________________
М.П.
Потпис одговорног
лица:
________________
М.П.
Потпис одговорног
лица:
________________
М.П.
Потпис одговорног
лица:
________________
М.П.

Датум:____________
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Образац 7.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Назив члана групе понуђача
Седиште и адреса члана групе
Понуђача
Одговорно лице члана групе
(потписник уговора
Особа за контакт
Телефон

Телефакс
Е-маил
Текући рачун предузећа и банка
Матични број понуђача
Порески број понуђача ПИБ
ПДВ број понуђача

Податке оверава члан групе понуђача.
Фотокопирати образац у потребном броју за сваког члана групе понуђача

Датум: _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
__________________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
___________________________________
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Образац 8.
ПОТВРДА
О РЕАЛИЗАЦIЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
_____________________________________
Назив наручиоца услуга
_____________________________________
Адреса
Заводни број: ____________________
Датум:

____________________

Овим потврђујемо да је предузеће
____________________________________________________ ,
за потребе Наручиоца услуге
____________________________________________________ ,
квалитетно и у уговореном року извршило услуге на
____________________________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________ (навести врсту
услуге),
у вредности од ________________________________ динара,
а на основу уговора бр.____________________________ од _________________године.
Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и за друге сврхе се не може употребити.
Контакт особа Наручиоца услуге: ______________________________, телефон: _________________

М.П.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
______________________________

Образац копирати у потребном броју примерака - за сваки уговор.
Образац оверава наручилац код кога је услуга вршена.
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Образац бр.9
________________________________________
Назив и адреса понуђача
Место: __________________
Датум: __________________

ИЗЈАВА
О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо наручиоцу, уколико нам се додели Уговор за јавну
набавку бр. 18/2017 на којој/има конкуришемо, на дан закључења Уговора, доставити бланко
сопствену (соло) меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у висини од 10% од
вредности понуде, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком
доспећа „по виђењу” и роком важења 30 дана дуже од периода за испуњење уговора с тим да
евентуални продужетак рока за извршење услуга има за последицу и продужење рока важења
менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за извршење
услуга.

ПОНУЂАЧ
(м.п.)

___________________________
(потпис овлашћеног лица понуђача)
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Образац 10
ПОТВРДА О КАДРОВСКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ
СПЕЦIФИКАЦИЈА РАДНЕ СНАГЕ
______________________________
Назив и адреса понуђача
Место_________________
Датум__________________

Ред.
бр.

Име и презиме

квлификација

степен стручне
спреме

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА
М.П
________________________

Образац 11
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МОДЕЛ УГОВОРА
Превоз ученика средњих школа и услуга превоза студената са територије Општине Пландиште за
школску 2017/2018 годину, број 18/2017
Уговорне стране:
1. НАРУЧИЛАЦ: Општина Пландиште, Пландиште, адреса ул. Војводе Путника , бр. 38, телефон:
013 861 033 , матични број: 08057567, шифра делатности 8411, текући рачун: 840-44640-68 код
Управе за трезор, ПИБ:102002904, коју заступа Председник општине Јован Репац, мастер
економиста, (у даљем тексту Наручилац)
2. ИЗВРШИЛАЦ: __________________________________, са седиштем у ______________, ул.
_____________________, ПIБ________________, матични број_____________, кога заступа
директор_________________________ и са рачуном бр. отвореним код пословне банке
___________________, (у даљем тексту Извршилац)
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), а на основу позива за набавку услуге Превоз ученика средњих школа
и услуга превоза студената са територије Општине Пландиште за школску 2017/2018 годину , број
18/2017.
- да је Наручилац у отвореном поступку број 18/2017 извршио прикупљање понуда за јавну
набавку услуге – Превоз ученика средњих школа и услуга превоза студената са територије
Општине Пландиште за школску 2017/2018 годину;
- да је Извршилац у својству Понуђача доставио Понуду бр.
од
2017. године која је заведена код Наручиоца под бројем
од
2017. године;
Извршиоца
као
- да је Наручилац Одлуком број
од
2017.
године
изабрао
најповољнијег понуђача за набавку услуге Превоз ученика средњих школа и услуга превоза
студената са територије Општине Пландиште за школску 2017/2018 годину из спроведеног
поступка јавне набавке.
Члан 1.
Извршилац се обавезује да у циљу реализације предмета уговора врши превоз ученика и
студената са територије општине Пландиште сваког радног дана по школском календару за
школску 2017/2018 годину а према потребама наручиоца и по јединичним ценама датим у обрасцу
структуре цена конкурсне документације бр. 18/2017, Превоз ученика средњих школа и услуга
превоза студената са територије Општине Пландиште за школску 2017/2018 годину.
Вредност уговора се утврђује на максимални износ од _______________________ РСД без
ПДВ-а, а ______________________ РСД-а са ПДВ-ом.
Члан 2.
Извршилац се обавезује да врши превоз ученика и студената по школском календару радних
дана, са редом вожње које ће ускладити са преподневном и поподневном школском сменом, према
захтеву школе. Ред вожње се може мењати уз сагласност обе уговорне стране, по предлогу школе.
Извршилац се обавезује да изда аутобуске карте за све кориснике превоза према списку које
ће доставити наручилац пре почетка превоза.
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Наручилац је у обавези да у случају промена броја месечних карата према предвиђеним
релацијама писменим путем обавести извршиоца.
Наручилац задржава право да за одређене месечне карте плати део цене карте изражене у
понуди док ће остатак износа до пуне карте плаћати сами корисници карата.
Наручилац је у обавези да писменим путем обавести извршиоца о тачном броју месечних
карата, тачне релације које ће плаћати у пуном износу, тачне релације за које ће плаћати део цене
карте као и висину цене коју ће плаћати.
Члан 3.
Наручилац задржава право да:
- у случају кашњења до 15 минута умањи накнаду за ту релацију 10% на месечном нивоу,
- у случају кашњења до 30 минута умањи накнаду за ту релацију 20% на месечном нивоу,
- у случају неодржаног превоза ученика најмање један дан да умањи накнаду за ту релацију
50% на месечном нивоу,
- у случају неодржаног превоза ученика најмање два дана узастопно да одмах једнострано
раскине уговор и ангажује другог превозника, који би обављао уговорени превоз на терет
извршилаца највише до 60 дана, и у време отказног рока, након чега се уговор са извршилацем
раскида.
О кашњењу или неодржаном превозу наручиоца обавештавају школе чији се превоз
ученика врши.
Члан 4.
Извршилац се обавезује да превоз ученика врши искључиво возилима која задовољавају
услове превоза ученика и других физичких лица.
Извршилац је обавезан да Превоз ученика средњих школа и услуга превоза студената са
територије Општине Пландиште за школску 2017/2018 годину у складу са Закон о превозу
путника у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006,
31/2011 и 68/2015 – др. закони) као и другим позитивним прописима који регулишу ову област.
Члан 5.
Наручилац се обавезује да извршиоцу плаћа услуге превоза за извршене услуге у року од 45 дана,
од дана пријема исправне коначне фактуре/рачуна, у складу са Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл. Гласник РС, бр. 119/2012 и 68/2015).
Обвезник пореза на додату вредност је Наручилац на основу члана 10. став 2. тачка 3) Закона о
порезу на додатну вредност (''Сл. гласник РС'', бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007,
93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн. 68/2014 – др. закон, 142/2014 и 5/2015 - усклађени
дин. изн.).
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Аванс није допуштен.
Члан 6.
Наручилац се обавезује да евентуалне примедбе на квалитет превоза достави извршилацу
у писменој форми у року од три дана, а извршилац је у обавези да одмах поступи по истим.
Члан 7.
Извршилац се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу бланко сопствену
меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у корист Наручиоца у износу од 10% од
вредности понуде бр. _______________од __.__.2017.године, која треба да буде са клаузулом „без
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протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења, с тим да евентуални продужетак рока за
извршење услуге има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за
исти број дана за који ће бити продужен и рок за извршење услуге.
Члан 8.
Наручилац може дозволити промену цена наведених у члану 1. овог уговора из разлога
предвиђених чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' број 124/2012,
14/2015 и 68/2015).
Јединична цена карата се може кориговати на образложени захтев уговорних страна
максимално до висине промене индекса подрошачких цена.
Измене јединичних цена карата се морају најавити писменим путем најмање 30 дана раније.
Члан 9.
Овај уговор се може раскинути споразумом уговорних страна, због неизвршавања
уговорних обавеза, због несавесног извршавања уговорних обавеза и отказом једне од уговорних
страна.
Отказни рок износи 30 дана. За време отказног рока обе уговорне стране су у обавези да
извршавају уговорне обавезе.
Уколико се уговор раскине из разлога који су на страни извршиоца, наручилац има право
да наплати меницу за добро извршење посла из члана 7. овог уговора.
Члан 10.
На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима
Члан 11.
У случају спора надлежан је Привредни суд у Панчеву.
Члан 12.
Овај уговор је закључен у четири истоветна примерка, од којих је по два за сваку уговорну
страну.
Саставни део овог уговра чине и прилози:
- техничка спецификација конкурсне документације бр. 18/2017, Превоз ученика средњих
школа и услуга превоза студената са територије Општине Пландиште за школску 2017/2018
годину, интерни бр. 4- /2017-01-IV;
- понудa Извођача број ______ од __.__.2017. године;
- Структура цене конкурсне документације бр. 18/2017, Превоз ученика средњих школа и
услуга превоза студената са територије Општине Пландиште за школску 2017/2018 годину,
интерни бр. 4-149/2016-02-IV.
За Извршиоца:
________________________

За Наручиоца:
_____________________________
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПЛАНДIШТЕ
Јован Репац, мастер економиста
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Образац бр. 12
На основу позива за подношење понуде за јавну набавку број 18/2017, Превоз ученика
средњих школа и услуга превоза студената са територије Општине Пландиште за школску 2017/2018
годину, достављамо:
ПОНУДУ ЗА ПАРТИЈУ бр. _______________
Број___________________датум __________
којом се обавезујемо да квалитетно извршимо услуге у складу са наведеним условима из конкурсне
документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи начин:
а) самостално
б) са подизвођачем
- _____________________________________________
- _____________________________________________
в) као група понуђача
- _____________________________________________
- _____________________________________________
Вредност услуга изражена у динарима без ПДВ-а:
Словима:
ПДВ:
Вредност услуга изражена у динарима са ПДВ-ом :
Словима:
1. Рок за извршење услуге је у периоду школске 2017/2018 године;
2. За
извршење
јавне
набавке
ангажујемо
______________________________________________
подизвођача (уписати назив подизвођача) који ће извршити ______________(уписати који
део предмета јавне набавке) у износу од __________ (износ не може бити већи од 50%
понуде).
3. Важност понуде износи ____ ( _____________________) дана од дана отварања понуда (не
краћи од 30 дана).
4. Начин плаћања: Наручилац се обавезује да извршиоцу плаћа услуге превоза за
извршене услуге у року од 45 дана, од дана пријема исправне коначне
фактуре/рачуна.
Датум: _______________

М.П.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
_____________________________
ПОТПИС

_____________________________
Напомена:
- Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца;
- Понуда са варијантама није дозвољена;
- Образац понуде мора бити попуњен у целости;
- Понуђена цена представља цену превоза за школску 2017/2018 годину за 10 месеци од
септембра 2016. године до јуна 2017. године за превоз ученика средњих школа односно
-Понуђена цена представља цену превоза за школску 2017/2018 годину за 7 месеци од
октобар-децембар 2017. године и фебруар-мај 2018. године за ревоз студената.
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Образац бр. 13
СТРУКТУРА ЦЕНЕ ЗА УСЛУГЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

I - Оквирни број карата по релацијама са учешћем родитеља од 3.900,00 рсд
ОКВИ
РНИ
БРОЈ
КОМ
АДА

РЕЛАЦИЈА

Маргита - Вршац
Јерменовци - Алибунар
УКУПНО

ПОЈЕ
ДИНА
ЧНА
ЦЕНА

ЦЕНА
МЕСЕЧНЕ

7
4
11

УЧЕШЋЕ
РОДИТЕЉ
А

УЧЕШЋЕ СО
ПЛАНДИШТЕ
–
ОВЛАШЋЕН
И
ПРЕВОЗНИК

УКУПНО
без ПДВ-а

УКУПНО
са ПДВ-ом

3.900,00
3.900,00

За 10 месеци ( септембар 2017. до јуна 2018. године)

II - Оквирни број карата по релацијама са учешћем родитеља од 4.900,00 рсд

РЕЛАЦИЈА

Банатски Соколац - Вршац
Барице - Алибунар
Велика Греда - Алибунар
Велика Греда - Вршац
Велики Гај - Вршац
Јерменовци - Вршац
Маргита – Алибунар
Купиник - Вршац
Марковићево - Вршац
Милетићево - Вршац
Пландиште - Алибунар
Пландиште - Вршац
Стари Лец - Вршац
Хајдучица - Алибунар
Хајдучица - Вршац
УКУПНО

ОКВИ
РНИ
БРОЈ
КОМ
АДА
4
3
5
20
8
5
1
1
3
5
6
92
4
3
16
176

ПОЈЕ
ДИНА
ЧНА
ЦЕНА

ЦЕНА
МЕСЕЧНЕ

УЧЕШЋЕ
РОДИТЕ
ЉА

УЧЕШЋЕ СО
ПЛАНДИШТЕ
–
ОВЛАШЋЕНИ
ПРЕВОЗНИК

УКУПНО
без ПДВ-а

УКУПНО
са ПДВ-ом

4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00

За 10 месеци ( септембар 2017. до јуна 2018. године)
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III - Оквирни број карата по релацијама са учешћем родитеља од 70% а учешће СО
Пландиште – овлашћени превозник 30% (викенд карте)

РЕЛАЦИЈА

Велика Греда - Вршац
Велика Греда - Зрењанин
Велика Греда – Нови Сад
Дужине - Вршац
Јерменовци - Београд
Јерменовци - Вршац
Јерменовци - Панчево
Марковићево - Вршац
Милетићево - Вршац
Пландиште - Зрењанин
Пландиште - Панчево
Стари Лец - Вршац
Стари Лец - Зрењанин
Хајдучица - Вршац
Хајдучица - Зрењанин
Хајдучица – Нови Сад
УКУПНО

ОКВИ
РНИ
БРОЈ
КОМ
АДА
1
7
3
1
1
4
2
1
3
10
2
2
1
1
11
2
52

ПОЈЕ
ДИНА
ЧНА
ЦЕНА

ВИКЕНД
КАРТЕ

УЧЕШЋЕ
РОДИТЕ
ЉА

УЧЕШЋЕ СО
ПЛАНДИШТЕ
–
ОВЛАШЋЕНИ
ПРЕВОЗНИК

УКУПНО
без ПДВ-а

УКУПНО
са ПДВ-ом

За 10 месеци ( септембар 2017. до јуна 2018. године)

IV - Оквирни број карата по релацијама без учешћа родитеља ( Општина плаћа 100% )

РЕЛАЦИЈА

Банатски Соколац - Вршац
Барице - Алибунар
Барице - Вршац
Велика Греда - Вршац
Велики Гај - Вршац
Јерменовци - Алибунар
Маргита - Вршац
Марковићево - Вршац
Милетићево - Вршац
Пландиште - Алибунар
Пландиште - Вршац
Хајдучица - Вршац
УКУПНО

ОКВИ
РНИ
БРОЈ
КОМ
АДА
2
1
1
6
8
1
3
2
4
3
15
2
48

ПОЈЕ
ДИНА
ЧНА
ЦЕНА

ЦЕНА
МЕСЕЧНЕ

УЧЕШЋЕ
РОДИТЕ
ЉА

УЧЕШЋЕ СО
ПЛАНДИШТЕ
–
ОВЛАШЋЕНИ
ПРЕВОЗНИК

УКУПНО
без ПДВ-а

УКУПНО
са ПДВ-ом

За 10 месеци ( септембар 2017. до јуна 2018. године)
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V - Оквирни број карата по релацијама са учешћем родитеља 70% а учешће СО Пландиште
– овлашћени превозник 30% (свакодневно путује)

РЕЛАЦИЈА

Пландиште -Панчево
УКУПНО

ОКВИ
РНИ
БРОЈ
КОМ
АДА
1
1

ПОЈЕ
ДИНА
ЧНА
ЦЕНА

ЦЕНА
МЕСЕЧНЕ

УЧЕШЋЕ
РОДИТЕ
ЉА

УЧЕШЋЕ СО
ПЛАНДИШТЕ
–
ОВЛАШЋЕНИ
ПРЕВОЗНИК

УКУПНО
без ПДВ-а

УКУПНО
са ПДВ-ом

За 10 месеци ( септембар 2017. до јуна 2018. године)

I
II
III

IV
V

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Оквирни
број
карата
11
учешћем

I - Оквирни број карата по релацијама са
родитеља од 3.900,00 рсд
II - Оквирни број карата по релацијама са учешћем
родитеља од 4.900,00 рсд
III - Оквирни број карата по релацијама са учешћем
родитеља од 70% а учешће СО Пландиште – овлашћени
превозник 30% ( викенд карте)
IV - Оквирни број карата по релацијама са учешћем
родитеља од 100%
V - Оквирни број карата по релацијама са учешћем
родитеља од 70% а учешће СО Пландиште – овлашћени
превозник 30% ( свакодневне карте)

УКУПНО:

Износ у
динарима
(без ПДВ-а)

Износ у
динарима
(са ПДВ-ом)

176
52

48
1

288

Наручилац задржава право да за одређене месечне карте плати део цене карте изражене у
понуди (учешће СО Пландиште – Овлашћени превозник) док ће остатак износа до пуне
карте плаћати сами корисници карата.
Наручилац је у обавези да писменим путем обавести извршиоца о тачном броју месечних
карата, тачне релације које ће плаћати у пуном износу, тачне релације за које ће плаћати
део цене карте као и висину цене коју ће плаћати.
Наручилац задржава право да по јединичним ценама које су дате у понуди и структури
цене, од извршиоца а по сопственим потребама коригује број месечних карти и повратних
карти.
Број карата је дат оквирно на месечном нивоу.
Извршилац се обавезује да врши превоз ученика по школском календару радних дана, са
редом вожње које ће ускладити са преподневном и поподневном школском сменом, према
захтеву школе.
М.П
Потпис одговорног лица понуђача
________________________________
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СТРУКТУРА ЦЕНЕ ЗА УСЛУГЕ ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА

I - Оквирни број карата по релацијама са учешћем родитеља од 40% а учешће СО
Пландиште – овлашћени превозник 60%

РЕЛАЦИЈА

Пландиште - Вршац
Маргита - Вршац
УКУПНО

ОКВИ
РНИ
ПОЈЕДИ
УЧЕШЋЕ
ЦЕНА
БРОЈ
НАЧНА
РОДИТЕ
МЕСЕЧНЕ
КОМА
ЦЕНА
ЉА
ДА
3
1
4
За 7 месеци ( октобар 2017. до мај 2018. године)

УЧЕШЋЕ СО
ПЛАНДИШТЕ
–
ОВЛАШЋЕНИ
ПРЕВОЗНИК

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Оквирни
Износ у
број
динарима
карата
(без ПДВа)
I

I - Оквирни број карата по релацијама са учешћем
родитеља од 40% а учешће СО Пландиште –
овлашћени превозник 60%
УКУПНО:

УКУПНО
без ПДВ-а

УКУПНО
са ПДВ-ом

Износ у динарима
(са ПДВ-ом)

4

4

Наручилац задржава право да за одређене месечне карте плати део цене карте изражене у
понуди (учешће СО Пландиште – Овлашћени превозник) док ће остатак износа до пуне
карте плаћати сами корисници карата.
Наручилац је у обавези да писменим путем обавести извршиоца о тачном броју месечних
карата, тачне релације које ће плаћати у пуном износу, тачне релације за које ће плаћати
део цене карте као и висину цене коју ће плаћати.
Наручилац задржава право да по јединичним ценама које су дате у понуди и структури
цене, од извршиоца а по сопственим потребама коригује број месечних карти и повратних
карти.
Број карата је дат оквирно на месечном нивоу.
Извршилац се обавезује да врши превоз студената по школском календару радних дана, са
редом вожње које ће ускладити са преподневном и поподневном школском сменом, према
захтеву школе.

М.П

Потпис одговорног лица понуђача

________________________________
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Образац бр. 14
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
за понуде бр ___________________________________________ за јавну набавку бр 18/2017 Превоз
ученика средњих школа и услуга превоза студената са територије Општине Пландиште за школску
2017/2018 годину
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.

ВРСТА ТРОШКОВА

Износ у дин.

Укупно без ПДВ-а:
Укупно са ПДВ-ом:

НАПОМЕНА: У смислу члана 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“
број 29/2013, 104/2013 и 68/2015 ) понуђач може у обрасцу трошкова припреме понуде приказати
трошкове прибављања средстава обезбеђења .
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је у
обавези да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

МП

Потпис одговорног лица понуђача

______________________________
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Образац 15а
За јавну набавку: Превоз ученика средњих школа и услуга превоза студената са територије
Општине Пландиште за школску 2017/2018 годину
Број ЈН 18/2017

ИЗЈАВА

ПОНУЂАЧА ДА ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ
ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из позива за јавну
набавку Превоз ученика средњих школа и услуга превоза студената са територије Општине
Пландиште за школску 2017/2018 годину и све услове наведене у конкурсној документацији по
којима подносимо своју понуду.

Место:_______________________
Датум: _______________________

М.П.

ПОНУЂАЧ
____________________________
овлашћено лице понуђача
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Образац 15б

За јавну набавку: Превоз ученика средњих школа и услуга превоза студената са територије
Општине Пландиште за школску 2017/2018 годину
Број ЈН 18/2017

ИЗЈАВА

ПОДИЗВОЂАЧА ДА ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ
ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из позива за јавну набавку:
Превоз ученика средњих школа и услуга превоза студената са територије Општине Пландиште за
школску 2017/2018 годину и све услове наведене у конкурсној документацији по којима
подносимо своју понуду.

Место:_______________________
Датум: _______________________

М.П.

ПОДИЗВОЂАЧ
____________________________
овлашћено лице понуђача
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Образац 15в.

За јавну набавку: Превоз ученика средњих школа и услуга превоза студената са територије
Општине Пландиште за школску 2017/2018 годину
Број ЈН 18/2017

ИЗЈАВА
ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
ДА ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ
ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из позива за јавну
набавку Превоз ученика средњих школа и услуга превоза студената са територије Општине
Пландиште за школску 2017/2018 годину и све услове наведене у конкурсној документацији по
којима подносимо своју понуду.

Место:_______________________

Датум: _______________________

М.П.

ОВЛАШЋЕНИ ЧЛАН ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА
____________________________
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Образац 16
За јавну набавку: Превоз ученика средњих школа и услуга превоза студената са територије
Општине Пландиште за школску 2017/2018 годину
Број ЈН 18/2017

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и
68/2015), као заступник понуђача дајем следећу:

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА

Понуђач _______________________________________________________ (навести назив понуђача)
у поступку јавне набавке Превоз ученика средњих школа и услуга превоза студената са територије
Општине Пландиште за школску 2017/2018 годину, поштовао је обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, као и заштити животне средине, као и
да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум
________________

Потпис понуђача
М.П.

__________________
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА
Услуге превоза ученика средњих школа
I - Оквирни број карата по релацијама са учешћем родитеља од 3.900,00 рсд
ОКВИ
РНИ
БРОЈ
КОМ
АДА

РЕЛАЦИЈА

Маргита - Вршац
Јерменовци - Алибунар
УКУПНО

ПОЈЕ
ДИНА
ЧНА
ЦЕНА

ЦЕНА
МЕСЕЧНЕ

7
4
11

УЧЕШЋЕ
РОДИТЕЉ
А

УЧЕШЋЕ СО
ПЛАНДИШТЕ
–
ОВЛАШЋЕН
И
ПРЕВОЗНИК

УКУПНО
без ПДВ-а

УКУПНО
са ПДВ-ом

3.900,00
3.900,00

За 10 месеци ( септембар 2017. до јуна 2018. године)

II - Оквирни број карата по релацијама са учешћем родитеља од 4.900,00 рсд

РЕЛАЦИЈА

Банатски Соколац - Вршац
Барице - Алибунар
Велика Греда - Алибунар
Велика Греда - Вршац
Велики Гај - Вршац
Јерменовци - Вршац
Маргита – Алибунар
Купиник - Вршац
Марковићево - Вршац
Милетићево - Вршац
Пландиште - Алибунар
Пландиште - Вршац
Стари Лец - Вршац
Хајдучица - Алибунар
Хајдучица - Вршац
УКУПНО

ОКВИ
РНИ
БРОЈ
КОМ
АДА
4
3
5
20
8
5
1
1
3
5
6
92
4
3
16
176

ПОЈЕ
ДИНА
ЧНА
ЦЕНА

ЦЕНА
МЕСЕЧНЕ

УЧЕШЋЕ
РОДИТЕ
ЉА

УЧЕШЋЕ СО
ПЛАНДИШТЕ
–
ОВЛАШЋЕНИ
ПРЕВОЗНИК

УКУПНО
без ПДВ-а

УКУПНО
са ПДВ-ом

4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00

За 10 месеци ( септембар 2017. до јуна 2018. године)
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Општина Пландиште
Јавна набавка бр. 17/2016
III - Оквирни број карата по релацијама са учешћем родитеља од 70% а учешће СО
Пландиште – овлашћени превозник 30% (викенд карте)

РЕЛАЦИЈА

Велика Греда - Вршац
Велика Греда - Зрењанин
Велика Греда – Нови Сад
Дужине - Вршац
Јерменовци - Београд
Јерменовци - Вршац
Јерменовци - Панчево
Марковићево - Вршац
Милетићево - Вршац
Пландиште - Зрењанин
Пландиште - Панчево
Стари Лец - Вршац
Стари Лец - Зрењанин
Хајдучица - Вршац
Хајдучица - Зрењанин
Хајдучица – Нови Сад
УКУПНО

ОКВИ
РНИ
БРОЈ
КОМ
АДА
1
7
3
1
1
4
2
1
3
10
2
2
1
1
11
2
52

ПОЈЕ
ДИНА
ЧНА
ЦЕНА

ВИКЕНД
КАРТЕ

УЧЕШЋЕ
РОДИТЕ
ЉА

УЧЕШЋЕ СО
ПЛАНДИШТЕ
–
ОВЛАШЋЕНИ
ПРЕВОЗНИК

УКУПНО
без ПДВ-а

УКУПНО
са ПДВ-ом

За 10 месеци ( септембар 2017. до јуна 2018. године)

IV - Оквирни број карата по релацијама без учешћа родитеља ( Општина плаћа 100% )

РЕЛАЦИЈА

Банатски Соколац - Вршац
Барице - Алибунар
Барице - Вршац
Велика Греда - Вршац
Велики Гај - Вршац
Јерменовци - Алибунар
Маргита - Вршац
Марковићево - Вршац
Милетићево - Вршац
Пландиште - Алибунар
Пландиште - Вршац
Хајдучица - Вршац
УКУПНО

ОКВИ
РНИ
БРОЈ
КОМ
АДА
2
1
1
6
8
1
3
2
4
3
15
2
48

ПОЈЕ
ДИНА
ЧНА
ЦЕНА

ЦЕНА
МЕСЕЧНЕ

УЧЕШЋЕ
РОДИТЕ
ЉА

УЧЕШЋЕ СО
ПЛАНДИШТЕ
–
ОВЛАШЋЕНИ
ПРЕВОЗНИК

УКУПНО
без ПДВ-а

УКУПНО
са ПДВ-ом

За 10 месеци ( септембар 2017. до јуна 2018. године)
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Општина Пландиште
Јавна набавка бр. 17/2016
V - Оквирни број карата по релацијама са учешћем родитеља 70% а учешће СО Пландиште –
овлашћени превозник 30% (свакодневно путује)

РЕЛАЦИЈА

Пландиште -Панчево
УКУПНО

ОКВИ
РНИ
БРОЈ
КОМ
АДА
1
1

ПОЈЕ
ДИНА
ЧНА
ЦЕНА

ЦЕНА
МЕСЕЧНЕ

УЧЕШЋЕ
РОДИТЕ
ЉА

УЧЕШЋЕ СО
ПЛАНДИШТЕ
–
ОВЛАШЋЕНИ
ПРЕВОЗНИК

УКУПНО
без ПДВ-а

УКУПНО
са ПДВ-ом

За 10 месеци ( септембар 2017. до јуна 2018. године)

I
II
III

IV
V

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Оквирни
број
карата
11
учешћем

I - Оквирни број карата по релацијама са
родитеља од 3.900,00 рсд
II - Оквирни број карата по релацијама са учешћем
родитеља од 4.900,00 рсд
III - Оквирни број карата по релацијама са учешћем
родитеља од 70% а учешће СО Пландиште – овлашћени
превозник 30% ( викенд карте)
IV - Оквирни број карата по релацијама са учешћем
родитеља од 100%
V - Оквирни број карата по релацијама са учешћем
родитеља од 70% а учешће СО Пландиште – овлашћени
превозник 30% ( свакодневне карте)

УКУПНО:

Износ у
динарима
(без ПДВ-а)

Износ у
динарима
(са ПДВ-ом)

176
52

48
1

288

Наручилац задржава право да за одређене месечне карте плати део цене карте изражене у
понуди (учешће СО Пландиште – Овлашћени превозник) док ће остатак износа до пуне карте
плаћати сами корисници карата.
Наручилац је у обавези да писменим путем обавести извршиоца о тачном броју месечних
карата, тачне релације које ће плаћати у пуном износу, тачне релације за које ће плаћати део
цене карте као и висину цене коју ће плаћати.
Наручилац задржава право да по јединичним ценама које су дате у понуди и структури цене,
од извршиоца а по сопственим потребама коригује број месечних карти и повратних карти.
Број карата је дат оквирно на месечном нивоу.
Извршилац се обавезује да врши превоз ученика по школском календару радних дана, са
редом вожње које ће ускладити са преподневном и поподневном школском сменом, према
захтеву школе.
М.П

Потпис одговорног лица понуђача
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Општина Пландиште
Јавна набавка бр. 17/2016

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА
Услуге превоза студената
I - Оквирни број карата по релацијама са учешћем родитеља од 40% а учешће СО Пландиште
– овлашћени превозник 60%

РЕЛАЦИЈА

Пландиште - Вршац
Маргита - Вршац
УКУПНО

ОКВИ
РНИ
ПОЈЕДИ
УЧЕШЋЕ
ЦЕНА
БРОЈ
НАЧНА
РОДИТЕ
МЕСЕЧНЕ
КОМА
ЦЕНА
ЉА
ДА
3
1
4
За 7 месеци ( октобар 2017. до мај 2018. године)

УЧЕШЋЕ СО
ПЛАНДИШТЕ
–
ОВЛАШЋЕНИ
ПРЕВОЗНИК

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Оквирни
Износ у
број
динарима
карата
(без ПДВа)
I

I - Оквирни број карата по релацијама са учешћем
родитеља од 40% а учешће СО Пландиште –
овлашћени превозник 60%
УКУПНО:

УКУПНО
без ПДВ-а

УКУПНО
са ПДВ-ом

Износ у динарима
(са ПДВ-ом)

4

4

Наручилац задржава право да за одређене месечне карте плати део цене карте изражене у
понуди (учешће СО Пландиште – Овлашћени превозник) док ће остатак износа до пуне карте
плаћати сами корисници карата.
Наручилац је у обавези да писменим путем обавести извршиоца о тачном броју месечних
карата, тачне релације које ће плаћати у пуном износу, тачне релације за које ће плаћати део
цене карте као и висину цене коју ће плаћати.
Наручилац задржава право да по јединичним ценама које су дате у понуди и структури цене,
од извршиоца а по сопственим потребама коригује број месечних карти и повратних карти.
Број карата је дат оквирно на месечном нивоу.
Извршилац се обавезује да врши превоз студената по школском календару радних дана, са
редом вожње које ће ускладити са преподневном и поподневном школском сменом, према
захтеву школе.

М.П

Потпис одговорног лица понуђача
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