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I ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ
1. Ппдаци п наручипцу
Нарушилац: ПШ ,,Иван Милутинпвић“
Адреса: Бепградски пут брпј 50.
ПИБ: 100959411
Матишни брпј: 08009104
Интернет страница нарушипца: www.ivanmilutinovic.edu.rs
2. Врста ппступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спрпвпди кап јавна набавка мале вреднпсти, у складу са
Закпнпм и ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет ЈНМВ брпј 4/2015, су услуге – услуге извпђеоа екскурзија за ушенике трећег разреда
ПШ ,,Иван Милутинпвић“. Предмет јавне набавке није пбликпван пп партија.
4. Циљ ппступка
Ппступак јавне набавке се спрпвпди ради закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци.
5. Кпнтак лице и служба
Ћук Зпра, секретар щкпле
Имејл:пsivanmilutinovic@open.telekom.rs
6. Рпк у кпјем ће наручилац дпнети пдлуку п дпдели угпвпра
Пдлуку п дпдели угпвпра, нарушилац ће дпнети у рпку дп 10 (десет) дана пд дана јавнпг
птвараоа ппнуда.
II ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Ппис предмета набавке: Предмет ЈНМВ брпј 4/2015, je Услуга извпђеоа екскурзија ушеника
трећег разреда ПШ ,,Иван Милутинпвић“. Назив и пзнака из ппщтег решника набавке: 6351600 –
услуге прганизације путпваоа.
Услуга извпђеоа екскурзије мпра се у целини извести према важећим стандардима и
прпписима за предметну врсту услуге, услуге извпђеоа екскурзије ушеника трећег разреда ПШ „Иван
Милутинпвић“ (щк. 2014/15.)
Предметнанабавка се спрпвпди у ппступку ЈНМВ, а ради закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци ппсебнп
у складу са Закпнпм и ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке и Правилникпм п наставнпм
плану и прпграму за ПШ „Иван Милутинпвић“.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС УСЛУГА, НАЧИН
СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РПК ИЗВРШЕОА, МЕСТП
ИЗВРШЕОА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДПДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНП
Услугa извпђеоа екскурзије ушеника 3 разреда ПШ “Иван Милутинпвић”(щк. 2014/15. г.)
2. Техничке карактеристике, квалитет, кпличина, местп, рпк извршеоа услуга и ппис услуга –
Прпграм екскурзије
ДЕСТИНАЦИЈА: Субoтицa, Прирoдни Резерват Засавица, Сремска Митровица, Пећинци, Субoтицa.
ВРЕМЕ ТРАЈАОА: једнпдневни излет
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ВРЕМЕ ПДРЖАВАОА: друга пплпвина маја 2015. гпдине
ПУТПВАОЕ: аутпбуспм виспке категприје, старпсти дп пет гпдина.
БРПЈ УЧЕНИКА: 45 + 3 гратиса
БРПЈ ПРПФЕСПРА: 2+1
ПЛАЋАОЕ: у ратама дп 15.06.2015. гпдине
ПРПГРАМ:
обилазак природног резервата Засавица, обилазак археолошког налазишта Сирмиум Сремска
Митровица, посета манастиру Куверздин Сремска Митровица /Петковица или Шишатовац или
Римокатоличке зупе/, посета музеју хлеба Пећинци, обилазак Пећинског манастира Архангела
Михаила /уколико је прилаз манастиру безбедан за децу/. .
УСЛПВИ ПУТПВАОА: У цену урашунати све улазнице (за тражени прпграм), гратисе за наставникепдељеоске старещине (3), припадајући брпј гратис места за ушенике на пдређен брпј плативих ушеника
за три ушеника. У цену аранжмана не урашунавати дневнице наставника. Пбавезна је пратоа
лиценциранпг впдиша. Без пратое лекара. У цену је урашунатп псигураое ушеника за време трајаоа
услуге. У цену нису урашунати пбрпци. Изврщилац се пбавезује да прганизује екскурзију према
Правилнику п наставнпм плану и прпграму за пснпвну щкплу У Правилнику п наставнпм плану за први
циклус пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа и наставнпм прпграму за трећи разред пснпвнпг пбразпваоа и
васпитаоа ("Прпсветни гласника РС", брпј 6/07) /у даљем тексту ПРАВИЛНИК/.
Изврщилац се пбавезује да пбезбеди аутпбусе са брпјем седищта кпји пдгпвара брпју пријављених
ушесника путпваоа, не старије пд пет гпдина, пптпунп технишки исправне, а шију дпкументацију прилаже
кап саставни деп кпнкурсне дпкументације. У рпку пд 10 дана пд дана изврщеоа услуге, саставља се
Извещтај кпмисије за примппредају услуге.
Наппмена: Екскурзија се прганизује и извпди уз претхпдну писмену сагласнпст рпдитеља, no правилу за
најмаое 60% ушеника истпг разреда и укпликп су ствпрени услпви за пствариваое циљева и задатака.
Писмене сагласнпсти рпдитеља су саставни деп угпвпра кпји закљушује директпр щкпле са пдабраним
ппнуђашем. Нарушилац задржава правп да пбустави ппступак јавне набавке и не закљуши угпвпр ни са
једним пд ппнуђаша у вези са предметпм пве ЈНМВ бр. 4/2015 укпликп није испуоен услпв пд најмаое
60%ушеника истпг разреда /предвиђенп ПРАВИЛНИКПМ/.

_____________________
Пдгпвпрнп лице
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IV УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКПНА И УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ
ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА
1. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКПНА
1.1. Правп на ушещће у ппступку предметне ЈНМВ има ппнуђаш кпји испуоава
пбавезне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке дефинисане шланпм 75. Закпна, и тп:

1) Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар (шлан 75. став 1.
ташка 1) Закпна);

2) Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване

3)
4)
5)

6)

криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив
живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре (шлан 75. став
1. ташка 2) Закпна);
Да му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време пбјављиваоа
Ппзива за ппднпщеое ппнуде на Ппрталу јавних набавки (шлан 75. став 1. ташка 3) Закпна);
Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике
Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји (шлан 75. став 1. ташка 4) Закпна);
Да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет јавне набавке
акп је таква дпзвпла предвиђена ппсебним прпписпм (шлан 75. став 1. ташка 5) Закпна); Лиценца за
пбављаое ппслпва туристичке прганизације кпју издаје Регистратпр туризма, на пснпву шлана 51.
Закпна у туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/2009);
Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап пбавезе кпје
прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне
средине, кап и да гарантује да је ималац права интелектуалне свпјине (шлан 75. став 2. Закпна).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке, дефинисане чланом. 76. Закона:
НИСУ ПРЕДВИЂЕНИ ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона, за
део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из
члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услови из члана 75. став 1.тачка 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4.
Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.),
којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
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 потписивање.
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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, дат је у поглављу IV одељак 3.), 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 може бити 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.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Услпв из шлана 75. став 1 ташка 5) Закпна – Дпказ: Лиценца за пбављаое ппслпва туристичке прганизације кпју
издаје Регистратпр туризма, на пснпву шлана 51. Закпна у туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/2009), или
пптврду исте Агенције да је та лиценца јпщ увек важећа или адекватан дпкумент предвиђен прпписима државе у
кпјпј страни ппнуђаш има седищте, а кпји ппнуђаш дпставља у виду пверене кппије, или интернет страницу на
кпјпј су тражени ппдаци јавнп дпступни.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 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
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________________________________ у поступку јавне набавке
екскурзија за ученике трећег разреда у школи број ЈНMВ 4/2015 испуњава све услове из чл. 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 преваре;
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 (или стране државе када има седиште на њеној
територији);
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине;
6) Понуђач испуњава додатне услове- нису предвиђени додатни услови за предметну јавну
набавку.
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач_____________________________________ ______________________________у поступку јавне набавке
екскурзија за ученике трећег разреда у школи број ЈНMВ 4/2015 , испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Подизвођач 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 преваре;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објаве позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________
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V УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ
1. Ппдаци п језику на кпјем ппнуда мпра да буде састављена
Ппнуђаш ппднпси ппнуду на српскпм језику. Сви пбрасци, изјаве и дпкументи кпји се дпстављају уз ппнуду
мпрају бити на српскпм језику.
2. Начин на кпји ппнуда мпра да буде сачиоена
Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији, затвпрену на нашин да се
приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први пут птвара.
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша.
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти/кутији је пптребнп назнашити да се ради п групи
ппнуђаша и навести називе иадресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Ппнуду дпставити на адресу:
Устанпва, Адреса са назнакпм „Ппнуда за јавну набавку услуга – прганизпваое екскурзија ученика
трћег разреда OШ ,,Иван Милутинпвић“
- НЕ ПТВАРАТИ“.
Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране нарушипца најкасније
Дп 05.05.2015. гпдине, дп 13.00 часпва.
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда налази,
пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу приспећа. Укпликп је
ппнуда дпстављена неппсреднп нарушилац ће ппнуђашу предати пптврду пријема ппнуде. У пптврди п пријему
нарушилац ће навести датум и сат пријема ппнуде.
Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја је примљена пп
истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се неблагпвременпм. Нарушилац ће, накпн
пкпншаоа ппступка птвараоа ппнуда, неблагпвремену ппнуду вратити нептвпрену ппнуђашу, са назнакпм да је
ппднета неблагпвременп.
Ппжељнп је да сва дпкумента, дпстављена уз ппнуду буду ппвезана тракпм и запечаћена, такп да се не мпгу
накнаднп убацивати, пдстраоивати или замеоивати ппјединачни листпви, пднпснп прилпзи, а да се виднп не
пштете листпви или печат.
Јавнп птвараое ппнуда пдржаће се 05.05.2015. гпдине, у 13.30 часпва, у радним прпстпријама Шкпле, Адреса
Бепградски пут бр. 50.
Птвараое ппнуда је јавнп и мпже присуствпвати свакп заинтереспванп лице.
У ппступку птвараоа ппнуда мпгу активнп ушествпвати самп пвлащћени представници ппнуђаша.
Пре ппшетка ппступка јавнпг птвараоа ппнуда, представници ппнуђаша, кпји ће присуствпвати ппступку птвараоа
ппнуда, дужни су да нарушипцу предају пверенп пвлащћеое, на пснпву кпјег ће дпказати пвлащћеое за
ушещће у ппступку јавнпг птвараоа ппнуда.
2.1.Ппнуда мпра да садржи:
- Пбразац ппнуде, пппуоен, пптписан и пешатпм пверен (пбразац VI у кпнкурснпј дпкументацији). Пбразац
фптпкппирати у дпвпљнпм брпју примерака за сваку партију за кпју се ппнуда ппднпси;
- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС УСЛУГА, НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ
И ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РПК ИЗВРШЕОА, МЕСТП ИЗВРШЕОА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДПДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛИЧНП.
- Дпказе п испуоенпсти услпва из члана 75. и 76. Закпна, наведене у Упутству какп се дпказује
испуоенпст услпва (деп ппд IV у кпнкурснпј дпкументацији);
- Сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке –
укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша.
- Мпдел угпвпра и угпвпра- Ппнуђаш ће мпдел угпвпра пппунити у складу са ппнудпм, пптписати и пешатпм
пверити шиме пптврђује да је сагласан са предлпгпм мпдела угпвпра (пбразац VII у кпнкурснпј дпкументацији).
Пбразац фптпкппирати у дпвпљнпм брпју примерака за сваку партију за кпју се ппнуда ппднпси;
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- Пбразац структуре цене, са упутствпм какп да се пппуни, пппуоен, пптписан и пешатпм пверен (пбразац VIII
у кпнкурснпј дпкументацији) Пбразац фптпкппирати у дпвпљнпм брпју примерака за сваку партију за кпју се
ппнуда ппднпси;
- Пбразац изјаве п независнпј ппнуди кпји мпра бити пптписан и пверен пешатпм, дате ппд матерјалнпм и
кривишнпм пдгпвпрнпщћу (пбразац X у кпнкурснпј дпкументацији) Пбразац фптпкппирати у дпвпљнпм брпју
примерака за сваку партију за кпју се ппнуда ппднпси;
- Пбразац изјаве у складу са чланпм 75. став 2. Закпна п јавним набавкама кпји мпра бити пптписани и
пверени пешатпм, дате ппд матерјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу (пбразац XI у кпнкурснпј дпкументацији);
- Пбразац изјаве п средству финансијскпг пбезбеђеоа пппуоен, пптписан и пешатпм пверен (пбразац XII у
кпнкурснпј дпкументацији).
Укпликп је ппнуђаш приликпм припремаоа ппнуде имап трпщкпве дпставиће и Пбразац трпщкпва припреме
ппнуде, пптписан и пешатпм пверен (пбразац IX у кпнкурснпј дпкументацији) - није пбавезан деп кпнкурсне
дпкументације.
Пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији, пднпснп ппдатке кпји мпрају бити оихпв саставни деп, ппнуђаши
пппуоавају шиткп, а пвлащћенп лице ппнуђаша исте пптписује и пешатпм пверава.
Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку ппнуду, група ппнуђаша мпже да се ппредели да пбрасце дате у
кпнкурснпј дпкументацији пптписују и пешатпм пверавају сви ппнуђаши из групе ппнуђаша или група ппнуђаша
мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће пппуоавати, пптписивати и пешатпм пверавати пбрасце дате у
кпнкурснпј дпкументацији – не пднпси се на пбрасце кпји ппдразумевају даваое изјава ппд материјалнпм и
кривишнпм пдгпвпрнпщћу (пбразац X у кпнкурснпј дпкументацији - Пбразац изјаве п независнпј ппнуди, пбразац
XI у кпнкурснпј дпкументацији - Пбразац изјаве у складу са шланпм 75. став 2. Закпна п јавним набавкама).
Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку ппнуду, пбрасци кпји ппдразумевају даваое изјава ппд материјалнпм
и кривишнпм пдгпвпрнпщћу (пбразац X у кпнкурснпј дпкументацији).
- Пбразац изјаве п независнпј ппнуди, пбразац XI у кпнкурснпј дпкументацији – Пбразац изјаве у складу са
шланпм 75. став 2. Закпна п јавним набавкама), дпстављају се за свакпг ушесника у заједнишкпј ппнуди ппсебнп и
сваки пд ушесника у заједнишкпј ппнуди пптписује и пешатпм пверава пбразац кпји се на оега пднпси.
У слушају да се ппнуђаши ппределе да један ппнуђаш из групе пптписује и пешатпм пверава пбрасце дате у
кпнкурснпј дпкументацији (изузев пбразаца кпји ппдразумевају даваое изјава ппд материјалнпм и кривишнпм
пдгпвпрнпщћу), наведенп треба дефинисати сппразумпм кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према
нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји шини саставни деп заједнишке ппнуде сагласнп шлану 81.
Закпна.
3. Ппнуда са варијантама
Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп.
4. Начин измене, дппуне и пппзива ппнуде
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду на нашин кпји је
пдређен за ппднпщеое ппнуде.
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп дпставља.
Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу Устанпве, са назнакпм:
„Измена ппнуде за јавну набавку услуга – Услуге извпђеоа екскурзија ушеника трћег разреда ПШ ,,Иван
Милутинпвић“ из Субптице, ЈНМВ 4/2015
- НЕ ПТВАРАТИ“ (или уместп реши измена мпже да стпји дппуна или пппзив или измена и дппуна ппнуде)
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду ппднпси група
ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих
ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа ппнуду.
5. Учествпваое у заједничкпј ппнуди или кап ппдизвпђач
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.
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Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј ппнуди или
кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких ппнуда.
У Пбрасцу ппнуде (ппглавље VI), ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли ппднпси
ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем.
6. Ппнуда са ппдизвпђачем
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Пбрасцу ппнуде (пбразац брпј VI у
кпнкурснпј дпкументацији) наведе да ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће ппверити ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и деп предмета набавке кпји ће
изврщити прекп ппдизвпђаша.
Ппнуђаш у Пбрасцу ппнуде навпди назив и седищте ппдизвпђаша, укпликп ће делимишнп изврщеое набавке
ппверити ппдизвпђашу.
Укпликп угпвпр буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси ппнуду са п пдизвпђашем, тај
ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру.
Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у ппглављу V
кпнкурсне дпкументације, у складу са Упутствпм какп се дпказује испуоенпст услпва.
Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне набавке, пднпснп изврщеое
угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, ради утврђиваоа
испуоенпсти тражених услпва.
Дпбављаш не мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, у супрптнпм нарушилац ће
реализпвати средствп пбезбеђеоа и раскинути угпвпр, псим акп би раскидпм угпвпра нарушилац претрпеп знатну
щтету. У пвпм слушају нарушилац ће пбавестити прганизацију надлежну за защтиту кпнкуренције.
Укпликп ппнуђаш дпстави ппнуду са ппдизвпђашем, нарушилац не предвиђа мпгућнпст пренпса дпспелих
пптраживаоа директнп ппдизвпђашу, за деп набавке кпја се изврщава прекп тпг ппдизвпђаша.
7. Заједничка ппнуда
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити сппразум кпјим се
ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји пбавезнп садржи
ппдатке из шлана 81. став 4. ташка 1) дп 6) Закпна и тп ппдатке п:
- шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати групу ппнуђаша
пред нарушипцем;
- ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша пптписати угпвпр;
- ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша дати средствп пбезбеђеоа;
- ппнуђашу кпји ће издати рашун;
- рашуну на кпји ће бити изврщенп плаћаое;
- пбавезама свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое угпвпра.
Ппнуђаш у Пбрасцу ппнуде навпди ппщте ппдатке п свакпм ушеснику из групе ппнуђаша (пбразац брпј VI у
кпнкурснпј дпкументацији), а за свакпг ушесника у групи ппнуђаша дпставит пптписане Изјаве, псим за шлана 75.
став 1. ташка 5) Закпна.
Пбрасци из кпнкурсне дпкументације, у слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде, се пптписују и пешатпм
пверавају на нашин предвиђен кпнкурснпм дпкументацијпм ппд ташкпм 3.
Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у ппглављу IV кпнкурсне
дпкументације, у складу са Упутствпм какп се дпказује испуоенпст услпва.
Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.
Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или заједнишку ппнуду у име
задругара.
Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра пдгпвара задруга и
задругари у складу са закпнпм.
Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра
непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари.
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8. Захтеви у ппгледу начина, рпка и услпва плаћаоа, места и рпка исппруке, рпка важеоа ппнуде кап и
друге пкплнпсти пд кпјих зависи прихватљивпст ппнуде
8.1. Захтеви у ппгледу нашина, рпка и услпва плаћаоа
Нарушилац пренпси на рашун 60% угпвпренпг нпвшанпг изнпса на рашун Пружапца услуге (10) десет дана пре
реализације услуге.
Препстали изнпс средстава дп 40% се пренпси Пружапцу услуге у рпку пд (10) десет дана пд дана изврщеоа услуге,
а према Извещтају кпмисије за примппредају услуге и утврђенпг прпцента смаоеоа цене према структури цене.
Нарушилац не издаје финансијске гаранције плаћаоа.
Нарушилац не прихвата никаквп дпдатнп услпвљаваое пд стране ппнуђаша.
Пстале ппјединпсти везане за исплату изведених услуге дате су у мпделу угпвпра.
8.2. Захтеви у ппгледу места и рпка изврщеоа
Местп изврщеоа у складу са Технишкпм спецификацијим (Прилпг III).
8.3. Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 90 дана пд дана птвараоа ппнуда.
Нарушилац ће, у слушају истека рпка важеоа ппнуде, у писанпм пблику да затражи пд ппнуђаша прпдужеое рпка
важеоа ппнуде.
Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде нe мпже меоати ппнуду.
9. Валута и начин на кпји мпра да буде наведена и изражена цена у ппнуди
Цена Услуге извпђеоа екскурзија за ушенике ПШ ,,Иван Милутинпвић“, кпју ппнуђаш искаже у ппнуди, схпднп
шлану 19. Закпна, мпра бити исказана у динарима, са и без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст (ПДВ). У
цену мпрају бити урашунати сви трпщкпвима кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јавне набавке, с
тим да ће се за пцену ппнуде узимати у пбзир цена без ппреза на дпдату вреднпст.
Цена је фиксна у тпку перипда важеоа угпвпра, и не мпже се меоати.
Није дпзвпљенп исказиваое цене у странпј валути.
Нарушулац ће пппунити укупан изнпс угпвпра приликпм закљушеоа истпг на бази максималнпг брпја ушеника кап и
прихваћене ппнуђене цене с тим да исти дпзвпљава да дп ппласка на екскурзију брпј ушеника буде евентуалнп
маои схпднп шему ће бити умаоен укупан изнпс кпји се плаћа ппнуђашу. Рпдитељи ће дати писану сагласнпст за
извпђеое екскурзије накпн избпра најппвпљније ппнуде, када дпбију инфпрмацију п цени екскурзије.
Наручилац задржава правп да пбустави ппступак јавне набавке и не закључи угпвпр ни са једним пд Ппнуђача у
вези предмета пве јавне набавке из разлпга предвиђених у Правилнику п наставнпм плану и прпграму за
пснпвну шкплу (ПРАВИЛНИК), у кпме је у пдељку „Услпви за извпђеое екскурзије“ превиђенп: „Екскурзија се
прганизује и извпди, уз претхпдну писмену сагласнпст рпдитеља, пп правилу за најмаое 60% ученика истпг
разреда, укпликп су ствпрени услпви за пствариваое циљева и задатака. Изузетнп, екскурзија мпже да се
прганизује акп писмену сагласнпст да најмаое 60% рпдитеља ученика пдељеоа.“ ... „ Акп нису испуоени
наведени услпви, директпр шкпле пбуставља извпђеое екскурзије.“
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са
шланпм 92. Закпна. Пбразац структуре цене (пбразац VIII у кпнкурснпј дпкументацији), ппнуђаши
пппуоавају у складу са упутствпм датим у кпнкурснпј дпкументацији.
10. Средствп финансијскпг пбезбеђеоа
10.1 Аванс
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Изабрани ппнуђач се пбавезује да у тренутку закључеоа угпвпра, преда Наручипцу 2 (две) бланкп сппствене
менице, за ппвраћај аванснпг плаћаоа, кпје мпрају бити евидентирана у Регистру меница и пвлашћеоа Нарпдне
банке Србије. Менице мпрају бити пверене печатпм и пптписана пд стране лица пвлашћенпг за пптписиваое,а
уз исте мпра бити дпстављенп пппуоенп и пверенп меничнп пвлашћеое, са клаузулама: безуслпвна и платива
на први ппзив. Меница за ппвраћај аванснпг плаћаоа издаје се у висини пд 80% пд укупне вреднпсти угпвпра без
ПДВ-а, са рпкпм важнпсти кпји је 30 дана пд дана кпначнпг извршеое ппсла. Акп се за време трајаоа угпвпра
прпмене рпкпви за извршеое угпвпрне пбавезе, важнпст менице за ппвраћај аванса мпра да се прпдужи.
Наручилац ће унпвчити меницу за ппвраћај аванснпг плаћаоа у случају да ппнуђач не буде извршавап свпје
угпвпрне пбавезе у рпкпвима и на начин предвиђен угпвпрпм. Наручилац авансира 80% угпвпренпг нпвчанпг
изнпса на рачун Извршипца тридесет дана пре угпвпренпг рпка за реалицију екскурзије. Препстали изнпс
средстава дп 20% се пренпси Извршипцу у рпку пд 30 дана пд дана извршеоа услуге, а према Извештају
кпмисије за примппредају услуге и утврђенпг прпцента смаоеоа цене према структури цене.
10.2 За дпбрп изврщеое ппсла
Изабрани ппнуђаш се пбавезује да пдмах пп пптписиваоу угпвпра дпстави две бланкп сппствене менице, кпје
мпрају бити евидентиране у Регистру меница и пвлащћеоа Нарпдне банке Србије. Менице мпрају бити пверене
пешатпм и пптписане пд стране лица пвлащћенпг за пптписиваое, а уз исте мпра бити дпстављенп пппуоенп и
пверенп менишнп пвлащћеое – писмп, са назнашеним изнпспм пд 10% пд укупне вреднпсти ппнуде без ПДВ-а. Уз
менице мпра бити дпстављена кппија картпна деппнпваних пптписа кпји је издат пд стране ппслпвне банке кпју
ппнуђаш навпди у менишнпм пвлащћеоу – писму. Рпк важеоа меница мпра бити 30 дана дуже пд кпнашнпг
изврщеоа ппсла. Акп се за време трајаоа угпвпра прпмене рпкпви за изврщеое угпвпрне пбавезе, важнпст
меница мпра да се прпдужи.
Нарушилац ће унпвшити менице у слушају да изабрани ппнуђаш не буде изврщавап свпје угпвпрне пбавезе у рпкпвима и на
нашин предвиђен угпвпрпм.

11. Заштита ппверљивпсти ппдатака кпје наручилац ставља ппнуђачима на распплагаое, укључујући и оихпве
ппдизвпђаче
Нарушилац ће шувати кап ппверљиве све ппдатке п ппнуђашима садржане у ппнуди кпје
је кап такве, у складу са закпнпм, ппнуђаш пзнашип у ппнуди; пдбиће даваое инфпрмације кпја би знашила
ппвреду ппверљивпсти ппдатака дпбијених у ппнуди; шуваће кап ппслпвну тајну имена, заинтереспваних лица,
ппнуђаша и ппднпсилаца пријава, кап и ппдатке п ппднетим ппнудама, пднпснп пријавама, дп птвараоа
ппнуда, пднпснп пријава.
Неће се сматрати ппверљивим дпкази п испуоенпсти пбавезних услпва, цена и други ппдаци из ппнуде кпји су пд
знашаја за примену елемената критеријума и рангираое ппнуде.
Нарушилац ће кап ппверљиве третирати ппдатке у ппнуди кпји су садржани у дпкументима кпји су пзнашени кап
такви, пднпснп кпји у гпроем деснпм углу садрже пзнаку „ППВЕРЉИВП“, кап и исппд ппменуте пзнаке пптпис
пвлащћенпг лица ппнуђаша.
Укпликп се ппверљивим сматра самп пдређени ппдатак садржан у дпкументу кпји је дпстављен уз ппнуду,
ппверљив ппдатак мпра да буде пбележен црвенпм бпјпм, ппред оега мпра да буде наведенп „ППВЕРЉИВП“, а
исппд ппменуте пзнаке пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша.
Нарушилац не пдгпвара за ппверљивпст ппдатака кпји нису пзнашени на ппменути нашин.
12. Дпдатне инфпрмације или ппјашоеоа у вези са припремаоем ппнуде
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику, тражити пд нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у
вези са припремаоем ппнуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда.
Нарушилац ће, заинтереспванпм лицу у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева за дпдатним
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр дпставити у писанпм пблику ппщтпм и
истпвременп ће ту инфпрмацију пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет страници.
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтев за дпдатним инфпрмацијама или
ппјашоеоима кпнкурсне дпкументације ЈНМВ – брпј 4/2015“, на следећи нашин:
- електрпнским путем на адресу osivanmilutinović@open.telekom.rs
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Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 или маое дана пре истека рпка за
ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјави пбавещтеое п прпдужеоу
рпка за ппднпщеое ппнуда.
Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да дппуоује кпнкурсну
дпкументацију.
Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде телефпнпм није дпзвпљенп.
13. Дпдатна пбјашоеоа пд ппнуђача ппсле птвараоа ппнуда и кпнтрпла кпд ппнуђача,
пднпснп оегпвпг ппдизвпђача
Ппсле птвараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм пблику захтева пд
ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да
врщи кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша (шлан 93. Закпна).
Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изврщити кпнтрплу (увид) кпд
ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће ппнуђашу пставити примерени рпк да ппступи пп
ппзиву нарушипца, пднпснп да пмпгући нарушипцу кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг ппдизвпђаша.
Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака упшених приликпм разматраоа
ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа.
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена. Акп се ппнуђаш не сагласи
са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву.
14. Дпдатнп пбезбеђеое испуоеоа пбавеза ппнуђача кпји се налазе на списку
негативних референци
Нарушилац ће пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ да је ппнуђаш у претхпдне три
гпдине у ппступку јавне набавке:
1) ппступап супрптнп забрани из шлана 23. и 25. Закпна п јавним набавкама;
2) ушинип ппвреду кпнкуренције;
3) дпставип неистините ппдатке у ппнуди или без пправданих разлпга пдбип да закљуши угпвпр, накпн щтп му је
дпдељен пдлукпм п дпдели угпвпра;
4) пдбип да дпстави дпказе и средства пбезбеђеоа на щта се у ппнуди пбавезап.
Нарушилац ће пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ кпји пптврђује да ппнуђаш није испуоавап свпје пбавезе пп
раније закљушеним угпвприма п јавним набавкама кпји су се пднпсили на исти предмет набавке, за перипд пд
претхпдне три гпдине. Дпказ мпже бити:
1) правпснажна судска пдлука или кпнашна пдлука другпг надлежнпг пргана;
2) исправа п реализпванпм средству пбезбеђеоа испуоеоа пбавеза у ппступку јавне набавке или испуоеоа
угпвпрних пбавеза;
3) исправа п наплаћенпј угпвпрнпј казни;
4) рекламације пптрпщаша, пднпснп кприсника, акп нису птклпоене у угпвпренпм рпку:
5) извещтај надзпрнпг пргана п изведеним радпвима кпји нису у складу са прпјектпм,
пднпснп угпвпрпм;
6) изјава п раскиду угпвпра збпг неиспуоеоа битних елемената угпвпра дата на нашин и ппд услпвима
предвиђеним закпнпм кпјим се уређују пблигаципни пднпси;
7) дпказ п ангажпваоу на изврщеоу угпвпра п јавнпј набавци лица кпја нису пзнашена у ппнуди кап
ппдизвпђаши, пднпснп шланпви групе ппнуђаша. Нарушилац ће ппнуду ппнуђаша кпји је на списку негативних
референци, кпји впди Управа за јавне набавке, пдбити кап неприхватљиву акп је предмет јавне набавке
истпврсан предмету за кпји је ппнуђаш дпбип негативну референцу.
Ппнуђаш кпји се налази на списку негативних референци кпји впди Управа за јавне набавке, у складу са шланпм
83. Закпна, а кпји има негативну референцу за предмет набавке кпји није истпврстан предмету пве јавне
набавке, а укпликп таквпм ппнуђашу буде дпдељен угпвпр, дужан је да у тренутку закљушеоа угпвпра преда
нарушипцу бланкп сплп меницу за дпбрп изврщеое ппсла, кпја ће бити са клаузулама: „без прптеста“ и „пп
виђеоу“ на име дпбрпг изврщеоа ппсла и евентуалнп плаћаое угпвпрне казне, кап и картпн деппнпваних
пптписа за дпбрп изврщеое ппсла издаје се у висини пд 15%, (уместп 10% из ташке 11. Упутства ппнуђашима
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какп да сашине ппнуду) пд укупне вреднпсти угпвпра без ПДВ-а, са рпкпм важнпсти кпји је 30 (тридесет) дана
дужи пд истека рпка за кпнашнп изврщеое ппсла. Акп се за време трајаоа угпвпра прпмене рпкпви за изврщеое
угпвпрне пбавезе, важнпст м е н и ц е за дпбрп изврщеое ппсла мпра да се прпдужи.
15. Врста критеријума за дпделу угпвпра
Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума „Најнижа
ппнуђена цена“.
Избпр између дпстављених благпвремених и прихватљивих ппнуда применпм
критеријума „најнижа ппнуђена цена“ ппдразумева рангираое ппнуда самп и искључивп на пснпву тпга
кплики је укупан збирни износ потребних средстава за процењене количине Услуге извођења екскурзије
ученика ОШ ,Иван Милутиновић“ ЈНМВ бр. 4/2015).
16. Елементи критеријума на пснпву кпјих ће наручилац извршити дпделу угпвпра у ситуацији када ппстпје две
или више ппнуда са истим брпјем бпдпва
Укпликп две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, нарушилац ће дпделити угпвпр пнпм
ппнуђашу кпји има вище реализпваних екскурзија на датпј дестинацији у прптекле 3 гпдине.
17. Кпришћеое патента и пдгпвпрнпст за ппвреду заштићених права интелектуалне свпјине трећих лица
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права
интелектуалне свпјине трећих лица снпси ппнуђаш.
18. Разлпзи збпг кпјих ппнуда мпже бити пдбијена
Нарушилац ће пдбити ппнуду акп је неблагпвремена, неприхватљива и непдгпварајућа, а све у складу са шланпм 3.
ташкпм 31), 32) и 33) Закпна п јавним набавкама.
Такпђе, нарушилац ће пдбити ппнуду и акп:
1) ппнуђаш не дпкаже да испуоава пбавезне услпве за ушещће;
2) ппнуђаш није дпставип траженп средствп пбезбеђеоа;
3) је ппнуђени рпк важеоа ппнуде краћи пд прпписанпг;
4) ппнуда садржи друге недпстатке збпг кпјих није мпгуће утврдити стварну садржину ппнуде или није мпгуће
уппредити је са другим ппнудама.
19. Начин и рпк за ппднпшеое захтева за заштиту права ппнуђача
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп свакп заинтереспванп лице, или ппслпвнп удружеое у
оихпвп име.
Захтев за защтиту права ппднпси се Републишкпј кпмисији, а предаје нарушипцу неппсреднп – предајпм у
писарници нарушипца, или ппщтпм преппрушенп са ппвратницпм. Примерак захтева за защтиту права ппднпсилац
истпвременп дпставља Републишкпј кпмисији. Захтев за защтиту права се мпже ппднети у тпку целпг ппступка
јавне набавке, прптив сваке радое нарушипца, псим укпликп Закпнпм није другашије пдређенп. П ппднетпм
захтеву за защтиту права нарушилац пбавещтава све ушесник у ппступку јавне абавке, пднпснп пбјављује
пбавещтеое п ппднетпм захтеву на Ппрталу јавних набавки, најкасније у рпку пд 2 дана пд дана пријема захтева.
Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое ппнуда или
кпнкурсне дпкументације, захтев ће се сматрати благпвременим укпликп је примљен пд стране нарушипца
најкасније 3 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа. У тпм слушају
ппднпщеоа захтева за защтиту права дплази дп застпја рпка за ппднпщеое ппнуда. Ппсле дпнпщеоа пдлуке п
дпдели угпвпра из шлана 108. или пдлуке п пбустави ппступка јавне набавке из шлана 109. Закпна, рпк за
ппднпщеое захтева за защтиту права је 5 дана пд дана пријема пдлуке.
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку јавне набавке акп су
ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп ппднпщеое пре истека рпка за
ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка.
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране истпг ппднпсипца
захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је ппднпсилац захтева знап или мпгап
знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.
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Ппднпсилац захтева је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати таксу у изнoсу пд 80.000,00 динара
на брпј жирп рашуна: 840-742221843-57, щифра плаћаоа: 153, ппзив на брпј 97 50-016, сврха уплате:
Републишка административна такса за ЈНМВ брпј 2/2015, кприсник: Бучет Републике Србије.
Захтев за защтиту права задржава даље активнпсти нарушипца у ппступку јавне набавке дп дпнпщеоа пдлуке п
ппднетпм захтеву за защтиту права, акп Републишка кпмисија за защтиту права на предлпг нарушипца не
пдлуши другашије.
20. Рпк у кпјем ће угпвпр бити закључен
Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је и с т и дпдељен, у рпку пд 8 дана пд дана
прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149. Закпна.
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре истека рпка за ппднпщеое
захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2. ташка 5) Закпна.
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VI ПБРАЗАЦ ППНУДЕ
Ппнуда за јавну набавку услуга – Услуге прганизпваое екскурзија ученика трећег разреда ПШ ,,Иван
Милутинпвић“ ЈНМВ брпј 4/2015.
1) ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Назив ппнуђаша:
Адреса ппнуђаша:
Матишни брпј ппнуђаша:
Ппрески идентификаципни брпј
ппнуђаша (ПИБ):
Име пспбе за кпнтакт:
Електрпнска адреса ппнуђаша (e-mail):
Телефпн:
Телефакс:
Брпј рашуна ппнуђаша и назив банке:
Лице пвлащћенп за пптписиваое
угпвпра

1) ППНУДУ ППДНПСИ:
А) САМПСТАЛНП
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ
Наппмена:
Запкружити нашин ппднпщеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђашу, укпликп се ппнуда ппднпси са
ппдизвпђашем, пднпснп ппдатке п свим ушесницима заједнишке ппнуде, укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша.

3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ
1)

Назив ппдизвпђаша:
Адреса:
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Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће
изврщити ппдизвпђаш:
Деп предмета набавке кпји ће изврщити
ппдизвпђаш:
2)

Назив ппдизвпђаша:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће
изврщити ппдизвпђаш:
Деп предмета набавке кпји ће изврщити
ппдизвпђаш:

Наппмена:
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе ппнуду са ппдизвпђачем, а укпликп има већи брпј
ппдизвпђача пд места предвиђених у табели,пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и
дпстави за свакпг ппдизвпђача.

4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ

1)

Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
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Име пспбе за кпнтакт:
2)

Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

3)

Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

Наппмена:
Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе заједничку ппнуду, а укпликп има
већи брпј учесника у заједничкпј ппнуди пд места предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм
брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппнуђача кпји је учесник у заједничкпј ппнуди.

5) Ппис предмета набавке: набавка услуга - Услуге прганизпваое екскурзија ученика трећег разреда ПШ ,,Иван
Милутинпвић“ ЈНМВ брпј 4/2015.

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-пм

Рпк и нашин плаћаоа

Нарушилац пренпси на рашун 60% угпвпренпг нпвшанпг изнпса
на рашун Пружапца услуге (10) десет дана пре реализације
услуге.
Препстали изнпс средстава дп 40% се пренпси Пружапцу услуге
у рпку пд (20) двадесет дана пд дана изврщеоа услуге, а према
Извещтају кпмисије за примппредају услуге и утврђенпг
прпцента смаоеоа цене према структури цене.
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Рпк важеоа ппнуде

90 (деведесет) дана пд дана птвараоа ппнуда.

Рпк изврщеоа

У рпку пд _______ дана пд:

Местп изврщеоа

У складу са Прпгрампм – Прилпг III

У цену су урачунати сви наведени елементи, у складу са Прпгрампм из ппглавља 3 пве Кпнкурсне дпкументације.

У
Дана:

Пптпис пвлашћенпг лица
М.П.

Наппмене:
Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пптпише и печатпм пвери, чиме пптврђује да су тачни ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде
наведени. Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују и печатпм
пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и
печатпм пверити пбразац ппнуде.
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VII
МПДЕЛ УГПВПРА
Пвај угпвпр закљушен је између:
Нарушипца: ПШ ,,Иван Милутинпвић“
са седищтем у Субптици, улица Бепградски пут 50.
ПИБ: 100959411: Матишни брпј: 08009135
кпга заступа директпр Иван Стипић
(у даљем тексту: Нарушилац)
и
..................................................................................................
са седищтем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ: .......................... Матишни брпј: ........................................
Телефпн:............................Телефакс:
кпга заступа...................................................................
(у даљем тексту: исппрушилац).
Стране у угпвпру сагласнп кпнстатују:
-да је Нарушилац у складу са Закпнпм п јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12; у даљем тексту:
Закпн) спрпвеп ппступак јавне набавке мале вреднпсти брпј 4/2015, Услуга извпђеоа екскурзија ушеника трећег
разреда ПШ ,,Иван Милутинпвић“ ЈНМВ 4/2015. , са циљем закљушиваоа угпвпра п јавнпј набавци;
-да је Нарушилац дпнеп Пдлуку п дпдели угпвпра брпј ............ пд ................., у складу са кпјпм се закљушује пвај
угпвпр између Нарушипца и Исппрушипца;
-да је Исппрушилац дпставип Ппнуду бр............ пд..............................., кпја шини саставни деп пвпг угпвпра (у даљем
тексту: Ппнуда Исппрушипца).
Стране у угпвпру сппразумеле су се п следећем:
ПРЕДМЕТ УГПВПРА
Члан 1.
Предмет угпвпра је пружаое услуга извпђеоа екскурзије _______________________, у складу са услпвима из
кпнкурсне дпкументације за јавну набавку брпј ___________, Услуга извпђеоа екскурзије ушеника трећег разреда
ПШ ,,Иван Милутинпвић“ ЈНМВ 4/2015, Ппнудпм Исппрушипца ______________, и пдредбама пвпг угпвпра п
јавнпј набавци.
Детаљна спецификација услуга дата је у прилпгу пвпг угпвпра и шини оегпв саставни деп.
Ради пружаоа услуга кпје су предмет пвпг угпвпра, Исппрушилац се пбавезује да изврщи припрему, прганизује и
реализује путпваое и пстале услуге из шлана 1. пвпг угпвпра, схпднп временскпм перипду наведенпм у прпграму
путпваоа и, кап и све другп неппхпднп за пптпунп изврщеое услуга кпји су предмет пвпг угпвпра.
ППДИЗВПЂАЧ
Члан 2.
Исппрушилац наступа са ппдизвпђашем _____________________, ул. _______ из _____, кпји ће делимишнп изврщити
предметну набавку, у делу:___________________________________.
ВАЖЕОЕ УГПВПРА
Члан 3.
Пвај угпвпр се закљушује на перипд пд 6 (щест) месеци, а ступа на снагу данпм пбпстранпг пптписиваоа.
ВРЕДНПСТ
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Члан 4.
Угпвпрне стране утврђују да јединишна цена (цена екскурзије пп једнпм ушенику) свих пружених услуга наведених у
ппнуди пднпснп прпграму путпваоа, а кпје су предмет пвпг Угпвпра изнпси: ________________ динара без ппреза
на дпдату вреднпст, пднпснп _______________ динара са ппрезпм на дпдату вреднпст.
Укупна цена за ___ ушеника изнпси __________ динара без ПДВ-а, пднпснп ________ динара са ПДВ-пм.
Угпвпрна ппјединашна цена је фиксна и не мпже се меоати ни из каквих разлпга.
Нарушилац дпставља кпнашан списак ушеника и наставника кпјима ће бити пружена услуга извпђеоа екскурзија
најмаое три дана пре датума реализације услуге.
Кпнашан брпј ушеника и укупна цена ће бити пдређена Анекспм угпвпра најкасније три дана пре планиранпг датума
ппласка, а пп списку кпји дпстави щкпла.
Цену фпрмирати у динарима.
У цену су урашунати сви трпщкпви кпје Исппрушилац има у реализацији предметне јавне набавке.
ПДВ ће се регулисати схпднп закпнским прпписима из дате пбласти.
НАЧИН И РПК ПЛАЋАОА
Члан 5.
Цена се исплаћује у ______рата, пд _______ дп___________.
Угпвпрне стране су сагласне да ће се плаћаое пп пвпм угпвпру изврщити у изнпсу аванса пд 60%, а псталих 40%
угпвпренпг изнпса из Анекса угпвпра ће бити уплаћенп 20 (двадесет) дана пд дана реализације услуге према
Извещтају кпмисије за примппредају услуге.
РПК ПРУЖАОА УСЛУГА
Члан 6.
Исппрушилац се пбавезује да пружи и реализује услуге према Прпграму Нарушипца, кпји је саставни деп кпнкурсне
дпкументације.
Утврђени рпкпви су фиксни и не мпгу се меоати без сагласнпсти Нарушипца.
У слушају измене прпграма или делпва прпграма путпваоа пп налпгу Нарушипца, Нарушилац је дужан да пружапца
услуга пбавести најкасније 10 дана пре дана птппшиоаоа реализације екскурзије.
БРПЈ КПРИСНИКА УСЛУГЕ
Члан 7.
Крајои брпј кприсника услуге биће регулисан кпнашнпм фактурпм у пднпсу на стварни брпј ушеника кпји су кренули
пднпснп кпји су плативи.
ПБАВЕЗЕ НАРУЧИПЦА
Члан 8.
Нарушилац је дужан да Исппрушипцу дпстави списак путника најкасније 10 дана пре дана птппшиоаоа реализације
путпваоа, пднпснп екскурзије ушеника.
Нарушилац је дужан да пбезбеди пратеће пспбље: наставнике (пдељеоске старещине).
Нарушилац се пбавезује да Исппрушипцу плати угпвпрену цену ппд услпвима и на нашин пдређен шланпм 5. пвпг
Угпвпра.
Нарушилац се пбавезује да фпрмира Кпмисију за прпцену изврщене услуге кпја у рпку пд 10 дана пд дана
изврщеоа/неизврщеоа/ делимишнпг изврщеоа услуге, је дужна да сашини Извещтај п изврщенпј услузи
екскурзије.
Кпмисија за прпцену изврщене услуге има пбавезу да на пснпву сашиоенпг Извещтаја п изврщенпј услузи
екскурзије и структуре цене утврди/не утврди прпценат смаоеоа цене услуге.

ПБАВЕЗЕ ИСППРУЧИПЦА И ПРИЈЕМ УСЛУГА
Члан 9.
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Исппрушилац се пбавезује да угпвпрене услуге изврщи у свему према технишкпј дпкументацији, прпписима,
стандардима, технишким нпрмативима и нпрмама квалитета кпји важе за угпвпрену врсту услуга.
Исппрушилац преузима пптпуну пдгпвпрнпст за квалитет исппрушених услуга на пснпву пбпстранп пптписанпг
угпвпра, у складу са пвим угпвпрпм.
Извещтај п изврщенпј услузи даје Кпмисија за примппредају услуге, у пквиру Извещтаја Кпмисије за примппредају
услуге, најкасније 10 дана пп изврщеоу услуге.

Члан 10.
Исппрушилац се пбавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим прпписима, технишким прпписима и пвим
угпвпрпм.
Исппрушилац ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу се пбавезује:
- да прганизује услугу пружаое услуга извпђеоа екскурзије према Прпграму Нарушипца, кпји је саставни деп пвпг
угпвпра;
- да пбезбеди дпвпљан кадрпвски и технишки капацитет пптребан за пружаое угпвпрпм преузетих пбавеза;
- дпставља Ппщте услпве путпваоа у брпју примерака кпји пдгпвара брпју кприсника услуге;
- да пбезбеди пратипце група тпкпм путпваоа и тпкпм бправка група на екскурзији;
- да снпси трпщкпве здравственпг псигураоа;
-да пбезбеди пратипца групе;
- да се стара п правима и интересима путника сагласнп дпбрим пбишајима и узансама у пбласти туризма;
- да Нарушипцу изврщи уплату трпщкпва платнпг прпмета кпји су настали пренпспм средстава на рашун Пружапца
услуге у рпку пд 3 дана пд дана настале трансакције;
- да уреднп впди све коиге предвиђене закпнпм и другим прпписима Републике Србије, кпји регулищу пву пбласт;
-да присуствује састанку Кпмисије за прпцену изврщене услуге;
- да испуни све наведенп у Прпграму (Прилпг III).
УГПВПРНА КАЗНА
Члан 11.
Укпликп Исппрушилац не пружи угпвпрене услуге у угпвпренпм рпку, дужан је да плати Нарушипцу угпвпрну казну у
висини 0,5% пд укупнп угпвпрене вреднпсти за сваки дан закащоеоа, с тим щтп укупан изнпс казне не мпже бити
већи пд 10% пд вреднпсти укупнп угпвпрених услуга.
Наплату угпвпрне казне Нарушилац ће изврщити, без претхпднпг пристанка Пружапца услуга, умаоеоем рашуна
наведенпг у исппстављенпј фактури.
Нарушилац ће унпвшити меницу за ппвраћај аванснпг плаћаоа, акп се не реализује или делимишнп реализује нека
пд услуга наведених у структури цене на пснпву Извещтаја п изврщенпј услузи екскурзије кпји сашиоава Кпмисија
за прпцену изврщене услуге.
Акп Исппрушилац не реализује или делимишнп реализује услугу кпја није евидентирана у структури цене, а
предвиђена је Прпгрампм Нарушипца, Нарушилац има правп да свпјпм слпбпднпм прпценпм пдреди вреднпст
услуге кпја није реализпвана и реализује меницу за ппвраћај аванса или изврщи смаоеое укупне угпвпрене цене
услуге на пснпву Извещтаја п изврщенпј услузи екскурзије кпји сашиоава Кпмисија за прпцену изврщене услуге.
СРЕДСТВА ПБЕЗБЕЂЕОА
Члан 12.
Изабрани ппнуђаш се пбавезује да у тренутку закљушеоа угпвпра, преда Нарушипцу 2 (две) бланкп сппствене
менице, за ппвраћај аванснпг плаћаоа, кпје мпрају бити евидентирана у Регистру меница и пвлащћеоа Нарпдне
банке Србије. Менице мпрају бити пверене пешатпм и пптписана пд стране лица пвлащћенпг за пптписиваое, а уз
исте мпра бити дпстављенп пппуоенп и пверенп менишнп пвлащћеое, са клаузулама: безуслпвна и платива на
први ппзив. Меница за ппвраћај аванснпг плаћаоа издаје се у висини пд 80% пд укупне вреднпсти угпвпра без ПДВа, са рпкпм важнпсти кпји је 10 дана пд дана кпнашнпг изврщеое ппсла. Акп се за време трајаоа угпвпра прпмене
рпкпви за изврщеое угпвпрне пбавезе, важнпст банкарске гаранције за ппвраћај аванса мпра да се прпдужи.
Нарушилац ће унпвшити меницу за ппвраћај аванснпг плаћаоа у слушају да ппнуђаш не буде изврщавап свпје
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угпвпрне пбавезе у рпкпвима и на нашин предвиђен угпвпрпм.
Нарушилац авансира 60% угпвпренпг нпвшанпг изнпса на рашун Пружапца услуге десет дана пре угпвпренпг рпка за
реалицију екскурзије. Препстали изнпс средстава дп 40% се пренпси Исппрушипцу у рпку пд двадесет дана пд дана
изврщеоа услуге, а према Извещтају кпмисије за примппредају услуге и утврђенпг прпцента смаоеоа цене
према структури цене.
Члан 13.
Исппрушилац се пбавезује да, у рпку пд 7 дана пд дана закљушеоа пвпг угпвпра, преда Нарушипцу 2 (две) бланкп
сппствене менице, кап пбезбеђеое за дпбрп изврщеое ппсла, кпје мпрају бити евидентиране у Регистру меница и
пвлащћеоа Нарпдне банке Србије.
Менице мпрају бити пверене пешатпм и пптписане пд стране лица пвлащћенпг за пптписиваое, а уз исте мпра бити
дпстављенп пппуоенп и пверенп менишнп пвлащћеое – писмп, са назнашеним изнпспм пд 10% пд укупне
вреднпсти угпвпра, без ПДВ-а.
Уз менице мпра бити дпстављена кппија картпна деппнпваних пптписа кпји је издат пд стране ппслпвне банке кпју
Исппрушилац навпди у менишнпм пвлащћеоу – писму.
Рпк важеоа менице је 6 (щест) месеци пд пбпстранпг пптписиваоа пвпг угпвпра.

ВИША СИЛА
Члан 14.
Укпликп ппсле закљушеоа пвпг угпвпра наступе пкплнпсти вище силе, кпји дпведу дп пметаоа или пнемпгућаваоа
изврщеоа пбавеза дефинисаних пквирним сппразумпм, рпкпви изврщеоа пбавеза се неће прпдужити за време
трајаоа вище силе.
Вища сила ппдразумева екстремне и ванредне дпгађаје кпји се не мпгу предвидети, кпји су се дпгпдили без впље и
утицаја страна у угпвпру и кпји нису мпгли бити спрешени пд стране ппгпђене вищпм силпм.
Вищпм силпм мпгу се сматрати ппплаве, земљптреси, ппжари, пплитишка збиваоа (рат, нереди већег пбима,
щтрајкпви), императивне пдлуке власти (забрана прпмета увпза и извпза) и слишнп.
Страна у угпвпру ппгпђена вищпм силпм пдмах ће у писанпј фпрми пбавестити другу страну п настанку
непредвиђених пкплнпсти и дпставити пдгпварајуће дпказе.
РАСКИД УГПВПРА
Члан 15.
Нарушилац задржава правп да једнпстранп раскине пвај Угпвпр укпликп Исппрушилац услуга касни са пружаоем
услуга дуже пд 5 календарских дана.
Нарушилац задржава правп да једнпстранп раскине пвај Угпвпр укпликп пружене услуге не пдгпварају прпписима
или стандардима за ту врсту ппсла и квалитету наведенпм у ппнуди Исппрушипца, а Исппрушилац није ппступип пп
примедбама пвлащћенпг лица Нарушипца или из непправданих разлпга прекине са пружаоем услуга.
Нарушилац мпже једнпстранп раскинути угпвпр пре реализације услуге у слушају недпстатка средстава за оегпву
реализацију, без права Исппрушипца за пптраживаоем нпвшаних средстава, псим трпщкпва наведених у Пбрасцу
трпщкпва припреме ппнуде.
Укпликп дпђе дп раскида Угпвпра пре заврщетка свих услуга шије извпђеое је билп предмет пвпг Угпвпра, Кпмисија
Нарушипца ће сашинити Записник п дп тада стварнп пруженим услугама и оихпвпј вреднпсти у складу са пвим
Угпвпрпм.
Угпвпр се раскида писменпм изјавпм кпја садржи пснпв за раскид угпвпра и дпставља се другпј угпвпрнпј страни.
ППСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 16.
За све щтп није регулисанп пвим угпвпрпм примеоиваће се пдредбе Закпна кпји регулищу пблигаципне пднпсе,
кап и други прпписи кпји регулищу пву материју.
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Члан 17.
Све сппрпве кпји прпистекну у реализацији пвпг угпвпра стране у пвпм угпвпру ће рещавати сппразумнп.
У слушају да сппразум није мпгућ, сппр ће рещавати надлежни Привредни суд у Субптици.
Члан 18.
Пвај Угпвпр важи 12 (дванаест) месеци пд дана пбпстранпг пптписиваоа.
Члан 19.
Пвај Угпвпр је закљушен у 6 (щест) истпветних примерака, пд кпјих Нарушипцу припада 4 (шетири), а Исппрушипцу 2
(два) примерка угпвпра.

Исппрушилац (агенција)
__________________

За Нарушипца
_____________________

Наппмена: Мпдел угпвпра представља садржину угпвпра кпји ће бити закљушен са изабраним ппнуђашем, и Кприсник услуга
ће, акп ппнуђаш без пправнданих разлпга пдбије да закљуши угпвпр п јавнпј набавци, накпн щтп му је угпвпр дпдељен, Управи
за јавне набавке дпставити дпказ негативне референце, пднпснп исправу п реализпванпм средству пбезбеђеоа испуоеоа
пбавеза у ппступку јавне набавке.
Дпстављени мпдел угпвпра, ппнуђаш мпра да пппуни и на задопј страни мпдела угпвпра пвери пешатпм и пптпище, шиме
пптврђује да прихвата елементе мпдела угпвпра. У слушају заједнишке ппнуде и ппнуде са ппдизвпђашем, у мпделу угпвпра
мпрају бити наведени сви ппнуђаши из групе ппнуђаша, пднпснп сви ппдизвпђаши.
У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде, група ппнуђаша мпже да се ппредели да мпдел угпвпра пптписују и пешатпм
пверавају сви ппнуђаши из групе ппнуђаша или група ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће пппунити,
пптписати и пверити пешатпм мпдел угпвпра.
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VIII ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ
За јавну набавку услуга – Услуге извпђеоа екскурзија ушеника трећег разреда ПШ ,,Иван Милутинпвић“ ЈНМВ брпј
4 /2015.
Редни
брпј
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Врста услуге

Вреднпст без
ПДВ-а

Вреднпст са ПДВ-пм

УКУПНП ЗА 1 ( ЈЕДНПГ)
УЧЕНИКА
УКУПНП ЗА ___ УЧЕНИКА
(написати брпј ушеника
према прпграму, зависнп
пд партије за кпју се
ппднпси ппнуда)
Упутствп за пппуоаваое пбрасца структуре цене:
Ппнуђаш треба да пппуни пбразац структуре цене на следећи нашин:
У кплпни „врста услуге“ навпде се СВЕ ппјединашне услуге (на пример: превпз, смещтај, псигураое, пратоа
лекара, улазнице за културнп-истпријске сппменике, улазнице за дискптеке, здравственп псигураое, трпщкпви
впдиша итд.) кпје се пружају према Прпграму путпваоа и кпје ушествују у фпрмираоу цене за једнпг ушеника.
У

Пптпис пвлашћенпг лица
_______________________
М.П.

Дана:

Наппмена:
Образац структуре цене ппнуђач мпра да пппуни, пптпише и пвери печатпм, чиме пптврђује да су тачни ппдаци кпји су
у пбрасцу наведени. Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац
структуре цене пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да пдреди једнпг
ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и пверити печатпм пбразац структуре цене.
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IX ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ
У складу са шланпм 88. став 1. Закпна, ппнуђаш __________________________ (навести назив ппнуђаша), дпставља
укупан изнпс и структуру припремаоа ппнуде, какп следи у табели

ВРСТА ТРПШКА

ИЗНПС ТРПШКА

УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА
ППНУДЕ

Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд нарушипца накнаду
трпщкпва.
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, нарушилац је дужан да ппнуђашу
надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са технишким спецификацијама
нарушипца, и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих
трпщкпва у свпјпј ппнуди.
Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку ппнуду, група ппнуђаша мпже да ппредели да пбразац пптписују и пешатпм
пверавају сви ппнуђаши из групе ппнуђаша или група ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће
пппунити, пптписати и пверити пешатпм пбразац структуре цене.

Наппмена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп.

Пптпис пвлашћенпг лица
_________________________
М.П.
Дана:
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Х ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
У складу са шланпм 26. ЗЈН („Службени гласник РС“, бр. 124/12) кап и шланпм 2. Правилника п пбавезним
елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва
(„Службени гласник РС“, бр. 29/2013), ____________ кап ппнуђаш са адреспм
_________
, дајем

ИЗЈАВУ
П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у ппступку јавне набавке Услуге
извпђеоа екскурзије ушеника трећег разреда ПШ ,,Иван Милутинпвић“ - ЈНМВ брпј 4/2015
, ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима.

У _______________________, дана ____________________
Пптпис пвлашћенпг лица
___________________________
М.П.
Наппмене:
У случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди, наручулац ће пдмах пбавестити прганизацију
надлежну за заштиту кпнкуренције. Организација надлежна за заштиту кпнкуренције, мпже ппнуђачу, пднпснп заинтереспванпм лицу
изрећи меру забране учешћа у ппступку јавне набавке акп утврди да је ппнуђач, пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп
кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у смислу закпна кпјим се уређује заштитa кпнкуренције. Мера забране учешћа у ппступку
јавне набавке мпже трајати дп две гпдине. Ппвреда кпнкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1.
тачка 2. Закпна.
Уколко понуду подноси група понуђача , Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача
и пверена печатпм.
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XI ИЗЈАВА ППНУЂАЧА П ФИНАНСИЈСКПМ СРЕДСТВУ ПБЕЗБЕЂЕОА
За јавну набавку услуга - Услуге извпђеоа екскурзије ушеника трећег разреда ПШ ,,Иван Милутинпвић“ - ЈНМВ
брпј 4/2015, за пптребе Устанпве, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Ппнуђаш:
, из
изјављујем да сам сагласан, да ћу у слушају да ми буде дпдељен угпвпр:

,

- приликпм закљушиваоа угпвпра, на име средства финансијскпг пбезбеђеоа, дпставити уреднп
пптписане и регистрпване сппствене бланкп менице, у кприст Нарушипца, са менишним пвлащћеоем за,
у складу са Кпнкурснпм дпкументацијпм – авансну и на име дпбрпг изврщеоа ппсла, кап и картпн
деппнпваних пптписа.
Уз меницу ћу дпставити кппију картпна деппнпваних пптписа кпји је издат пд стране
ппслпвне банке кпја је навпдена у менишнпм пвлащћеоу – писму.
Изјављујем да сам сагласан да у слушају неизврщаваоа угпвпрних пбавеза у рпкпвима и на нашин
предвиђен угпвпрпм, нарушилац реализује средствп финансијскпг пбезбеђеоа.

У

Пптпис пвлашћенпг лица ппнуђача
_______________________________

Дана:

М.П.

