ОСНОВНА ШКОЛА ''СИНИША ЈАНИЋ''
ВЛАСОТИНЦЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

БРОЈ 3/2014
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И
ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛСКОЈ 2014/15. ГОДИНИ

ВЛАСОТИНЦЕ, август 2014. године

Основна школа,,Синиша Јанић``
Михајла Михајловића бр.1, 16210 Власотинце
Тел.факс:(016)875-147
e-mail: sjanic@open.telekom.rs
www.ossinisajanic.edu.rs
Број: 213/3
Датум: 12.08.2014.године

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( у даљем тексту ЗЈН) „Службени
гласник РС“ бр. 124/2013) члана 6.члана 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавне набавке мале враедности („Сл. Гласник
РС“ бр.29/2013.), Одлуке о покретаању поступка јавне набавке мале вредности бр.213/1
од 11.08.2014.године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности
бр.213/2. од 28.07.2014.године припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности број 03/2014
ОШ“ Синиша Јанић“ у Власотинцу

Конкурсна документацуија садржи:
1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
2. УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
3. УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ
И УПУСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
4. ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
6. ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА
7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОНУЂАЧА
8. МОДЕЛ УГОВОРА

Наручилац је сваку страну Конкурсне документације обележио, а иста се састоји од
укупно 11 страна.

Комисија за јавну набавку мале вредности
Председник
_________________________
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2. УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Понуда мора бити сачињена на српском језику.
2. Понуда мора обавезно да садржи попуњене и оверене обрасце:
1. Образац подаци о понуђачу............................................... страна 6
2. Образац понуде.................................................................... страна 7
3. Oбразац техничке спецификације са структуром цена... страна 8
4. Образац изјаве којом понуђач доказује испуњеност обавезних
услова за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом
44.ЗЈН и овом конкурсном документацијом......................страна 9
5. Модел уговора..............................................................страна 10 и 11
Уколико понуда не садржи све набројано у ставу 1. ове тачке одбиће се као
неисправна.
Понуде се могу достављати поштом на адресу: Основна школа ''Синиша Јанић'', ул.
Михајла Михајловића број 1, 16210 Власотинце, или лично сваког радног дана од 08,00 до 11,00
часова, до истека рока за достављање понуда.
Крајњи рок за достављање понуда је 21. август 2014. године до 10,00 часова.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене
понуђачу уз повратницу, са назнаком да су исте поднете неблаговремено.
Јавно отварање понуда обавиће се дана 21. августа 2014. године са почетком у 10,30
часова у просторијама Основне школе ''Синиша Јанић'', ул. Михајла Михајловића број 1, 16210
Власотинце, уз присуство овлашћених представника понуђача.
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији
за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је
заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

3. Понуђач је обавезан да своју понуду достави на обрасцима понуде који се дају у
конкурсној документацији.
Потребно је да понуђачи тражену докуменацију доставе по редоследу који је
наведен у конкурсној документацији.
Сви обрасци у конкурсној документацији морају бити исправно попуњени,
потписани и оверени печатом, у супротном понуда ће бити одбијена као неисправна.
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да је сагласан са садржином модела уговора.
4. Понуда са варијантама није дозвољена.
5. Понуђач може у писаном облику или телефоном тражити додатне информације
или појашњења у вези са припремом понуде. .
6. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде. У
случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као
неисправна.
7. Наручилац може, после отварања понуде, да у писменом облику захтева од
понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу и вредновању понуде.
8.Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде је 3 дана од истека рока за
достављање понуда.
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Наручилац ће по истеку рока од 8 дана од дана достављања понуђачима Одлуке о
избору најповољније понуде, позвати понуђача чија је понуда изабрана као најповољнија,
да приступи закључењу уговора о јавној набавци, осим у случају када други
заинтересовани понуђачи поднесу Захтев за заштиту права.
9. Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
10. Захтев за заштиту права може се поднети у складу ЗЈН и у роковима предвиђеним
овим законом.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или поштом прпоручено
са повратницом. Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава учеснике у поступку
доделе уговора о јавној набавци, најкасније у року од три дана од дана пријема захтева за
заштиту права понуђача.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике
Србије (број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 50-016, број
модела 97, сврха уплате; републичка администативна такса, прималац уплате: буџет
Републике Србије)уплати таксу у износу од 30.000,00 динара.
Подаци су са сајта Управе за јавне набавке.
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка
комисија за заштиту права не одлучи другачије.
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3. УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И
УПУСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава услове прописане чланом 75.
И 76. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“,бр.124/2012), односно ако:
1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. је основан и за обављање делатности која је предмет јавне набавке;
3. да он или његов заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе или за кривично дело против привреде, животне
средине, примања и давања мита и преваре;
4. му у року од две године пре слања позива за достављање понуде није изречена
правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности која је
предмет јавне набавке;
5. је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
6. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима;
7. располаже неопходним финансијским, пословним, техничким и кадровским
капацитетом и да превоз ученика врши ван својих редовних линија, уколико их
поседује;
Испуњеност горе наведених услова понуђач доказује писаном изјавом датом под
пуном морaлном, материјалном и кривичном одговорношћу, која је саставни део
конкурсне документације, осим услова под редним бројем 6. чију испуњеност доказује
достављањем уз понуду важеће дозволе издате од стране надлежног органа.
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4. ОБРАЗАЦ- ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача

Седиште и тачна адреса понуђача

Одговорна особа (потписник уговора)

Особа за контакт

Телефони

Телефакс

Е- mail

Број рачуна и назив банке

Матични број понуђача

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ)

Регистарски број понуђача

Шифра делатности

Место и датум

М.П.

______________________

Потпис одговорног лица понуђача
________________________________
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5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуду дајем за јавну набавку мале вредности број 03/2014 – превоз ученика и радника
ОШ „Синиша Јанић“
М.Михајловића 1,16210 Власотинце
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: ________________________________________________________________
СЕДИШТЕ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА:__________________________________________________
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:_______________________________________________________
ПИБ: _______________________________________________________________________________

к п Цена месечне карте за превоз са ПДВ-ом по релацијама:

Цена месечне карте за превоз радника са ПДВ-ом по
релацијама:

1.Власотинце-Орашје: _______________ динара
2.Власотинце-Кукавица:______________ динара
3.Власотинце-Ладовица_______________ динара
4.Власотинце-Батуловце:_____________ динара
5.Власотинце-Гложане:_______________динара
6.Власотинце-Бољаре_______________динара
7.Власотинце-Гложане_____________динара
8.Власотинце-Лесковац:_____________ динара
9. Власотинце-Гложане _____________динара

Цена месечне карте за превоз са ПДВ-ом по релацијама: 10.Власотинце-Јастребац:_____________ динара
11.Власотинце-Брезовица _____________динара
12. Власотинце-Дадинце ______________динара

45 дана након испостављеног рачуна за
месец у ком је услуга извршена

к п Услови и рок плаћања:

01.09.2014 до краја наставне године

Период вршења услуге:
Рок важења понуде:

____________дана од дана отварања
понуде
(минимум 30 дана)
Остало :

Место и датум:

М.П.

___________________

Понуђач
_______________________
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6. ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА

ВРСТА УСЛУГЕ-ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И РАДНИКА ОШ „СИНИША ЈАНИЋ“ У
ВЛАСОТИНЦУ
( Линијски превоз)
Р.
БР

РЕЛАЦИЈА

БРОЈ
УЧЕНИКА

1.

Вл. –Орашје, Кукавица

65

2.
3.
4.
5.
6.
Р.
БР
.
4.
5.

Власотинце – Ладовица
Власотинце – Батуловце
Власотинце – Гложане
Власотинце –Бољаре
Власот.- Манстириште
РЕЛАЦИЈА

31
11
2
5
65
БРОЈ
РАДНИКА

Власотинце-Лесковац
Власотинце-Гложане

ЦЕНА МЕСЕЧНЕ КАРТЕ (
ПО УЧЕНИКУ) БЕЗ ПДВ-А

ЦЕНА МЕСЕЧНЕ КАРТЕ
( ПО УЧЕНИКУ) СА ПДВОМ

ЦЕНА МЕСЕЧНЕ КАРТЕ
( ПО РАДНИКУ) БЕЗ ПДВА

ЦЕНА МЕСЕЧНЕ КАРТЕ
( ПО РАДНИКУ) БЕЗ ПДВА

3
2

ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И РАДНИКА ОШ „СИНИША ЈАНИЋ“ У ВЛАСОТИНЦУ
РЕЛАЦИЈА

( Ванлинијски превоз)
БРОЈ
ЦЕНА једне туре ( одлазак и
УЧЕНИКА
повратак) СА ПДВ-ОМ
14

Р.Б
Р.
1.

Власотинце –Јастребац

2.

Власотинце –Брезовица

3

3.

Власотинце –Дадинце

4

Место и датум

М.П.

_____________

ЦЕНА једне туре ( одлазак и
повратак) СА ПДВ-ОМ

Потпис одговорног лица понуђача
______________________________
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7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76.ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА
И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ______________________________________, из
____________________________
ул. ____________________________________, са матичним бројем
_______________________
испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ бр. 03/2014,
и то:
1. регистрован је код надлежног органа, односно уписан у оговарајући регистар;
2. основан је и за обављање делатности која је предмет јавне набавке;
3.да он или његов заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе или за кривично дело против привреде, животне средине,
примања и давања мита и преваре,
4. да му у року од две године пре достављања позива за давање понуде није изречена
правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности која је предмет јавне
набавке;
5.да је измирио је доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе кад има седиште на њеној територији;
6.да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима,
7.да располаже неопходним финансијским, пословним, техничким и кадровским
капацитетом и да превоз ученика врши ван својих редовних линија, уколико их поседује.

Место и датум:
понуђача:
_________________________

М.П.

Потпис одговорног лица

_______________________________________
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8. МОДЕЛ УГОВОРА о пружању услуге
Закључен дана __________________________ 2014.године , између
1.ОШ,,Синиша Јанић“ из Власотинца, Михајла Михајловића 1, коју заступа директор школе Горан
Митћ,( у даљем тексту: Наручилац ), с једне стране и
2.__________________________ матични број __________________ ПИБ _____________, шифра
делатности____________ које заступа _____________________________________
( у даљем тексту: Давалац услуге), с друге стране.
Члан 1.
Предмет овог уговора је пружање услуге превоза ученика и радника ОШ ,,Синиша Јанић“ из
Власотинца, а у складу са спроведеним поступком јавне набавке мале вредности бр. 03/2014 и
свему према понуди Даваоца услуге заведеној под бројем_______ од _________ и техничкој
спецификацији која чини саставни део овог уговора.
Члан 2.
Цена услуге превоза, односно цена дневне превозне карте ( цена дневное туре) на утврђеним
релацијама дата је понудом број ___________ од ______________ која је саставни део овог
уговора.
Члан 3.
Уговорену цену из чл.2 овог уговора Наручилац ће плаћати у року до 45 дана од дана доствљања
рачуна након истека месеца у ком је услуга извршена.
Члан 4.
Давалац услуге се обавезује да за потребе Наручиоца, врши услугу из чл.1. овог уговора у периоду
од 01.09.2014.године па до краја наставне године.
Давалац услуге се обавезује да ће се у оквиру послова на пружању услуге придржавати важећих
норматива и стандарда за ову врсту услуге и да ће превоз ученика вршити ван својих редовних
линија превоза.
Члан 5.
Уколико Давалац услуге не изврши своје уговорне обавезе а под условом да до тога није дошло
кривицим наручиоца нити услед дејства више силе, Наручилац има право да раскине уговор и
захтева накнаду штете или да ангажује треће лице за давање услуга , на терет даваоца услуге и без
његове сагласности.
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Члан 6.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона којим се регулишу
облигациони односи и други прописи који регулису ову материју.

Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају споразумно.
За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је Привредни суд у
Лесковцу.
Члан 8.
Овај уговор је сачињен у 4 истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по два
(2) примерка.

ЗА ДАВАОЦА УСЛУГЕ

ЗА НАРУЧИОЦА
Директор

__________________________

__________________________
Горан Митић
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