На основу чл. 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије"
бр. 124/12, 14/2015, 68/2015), Комисија за јавну набавку, образована Одлуком наручиоца
– Позоришта лутака Ниш, сачинила је конкурсну документацију за јавну набавку мале
вредности бр. 01/2017-03 – услуге превоза у земљи и иностранству за потребе Позоришта
лутака Ниш, обликовану по партијама:
Партија 1: превоз аутобусом, аутобус од 49 + 2 седишта
Партија 2: превоз аутобусом, аутобус „Bova“ од 65 + 2 седишта
Партија 3: превоз комбијем 8 + 1 места
Партија 4: превоз комбијем 20 + 1 места
Партија 5: превоз комбијем 23 + 1 места
Партија 6: приколица за превоз терета (затвореног типа)
Партија 7: путничко возило – службени ауто
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ПОЗОРИШТЕ ЛУТАКА НИШ
Булевар др Зорана Ђинђића 7
_______________________________________________________

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Јавна набавка мале вредности
Јавна набавка - услуге превоза у земљи и иностранству у 2017 - 2018. години
Јавна набавка број 01/2017-03

_______________________________________________________
Ниш, јул, 2017. године
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На основу чл. 39 и 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр.
124/12, 14/2015, 68/2015, у даљем тексту: Закон), а на основу Одлуке о покретању поступка
јавне набавке мале вредности наручиоца – Позоришта лутака Ниш број 602/17-02 и Решења о
образовању комисије за јавну набавку број 745/17-02 припремљена је
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности - Услуге превоза у земљи и иностранству
ЈН бр. 01/2017-03
Конкурсна документација садржи:
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Позориште лутака Ниш
Адреса: Булеавр др Зорана Ђинђића 7, 18 000 Ниш
Интернет страница: www.nispuppets.org.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне наваке број 01-/2017-03 су услуге превоза у земљи и иностранству за
потребе Позоришта лутака Ниш
60100000 – услуге друмског превоза
4. Контакт
Даница Миладиновић, секретар, контакт телефон: 018/253-962, лок. 102
Иван Живковић, шеф технике, контакт телефон: 018/253-962, лок. 103
сваког радног дана од 9.00 до 15.00 сати
e-mail адреса: pravna_pozlutaka@medianis.net
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 01-/2017-03 - услуге превоза у земљи и иностранству у 2017 2018. години, за потребе Позоришта лутака Ниш. Шифра и назив из општег речника набавки:
ОРН 60100000 – услуге друмског превоза.
2. Прецизнији подаци
Прецизнији подаци о јавној набавци дати су у поглављу број III - врста, техничке
карактеристике, квалитет, количина и опис услуге.
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
3. Партије
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 01/2017-03 – услуге превоза у
земљи и иностранству за потребе Позоришта лутака Ниш, обликована је по партијама:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Партија 1: превоз аутобусом, аутобус од 49 + 2 седишта
Партија 2: превоз аутобусом, аутобус „Bova“ од 65 + 2 седишта
Партија 3: превоз комбијем 8 + 1 места
Партија 4: превоз комбијем 20 + 1 места
Партија 5: превоз комбијем 23 + 1 места
Партија 6: приколица за превоз терета (затвореног типа)
Партија 7: путничко возило – службени ауто
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III ВРСТА, ТЕХНИЧЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
3.1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 01/2017-03 - услуге превоза у земљи и иностранству у 2017 - 2018.
години, за потребе Позоришта лутака Ниш спроводи се у свему у складу са Законом о јавним
набавкама и другим прописима које регулишу ову област, као и према захтевима наручиоца.
Услуга друмског превоза набавља се за потребе превоза ансамбла и декора у земљи и
иностранству на период од 12 месеци од дана закључења уговора.
Шифра и назив из општег речника набавки: ОРН 60100000 – услуге друмског превоза.
3.1.1. Квалитет - спецификација
Понуђач се обавезује да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке у складу са
својом понудом и по свим професионалним стандардима и нормативима за ову врсту услуга,
односно за услуге друмског превоза путника и робе (декора и опреме).
Партије:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Партија 1: превоз аутобусом, аутобус од 49 + 2 седишта
Партија 2: превоз аутобусом, аутобус „Bova“ од 65 + 2 седишта
Партија 3: превоз комбијем 8 + 1 места
Партија 4: превоз комбијем 20 + 1 места
Партија 5: превоз комбијем 23 + 1 места
Партија 6: приколица за превоз терета (затвореног типа)
Партија 7: путничко возило – службени ауто

Захтеви наручиоца – Обевзе понуђача за партије од редног броја 1 (један) до редног броја 7
(седам) су:


да обезбеди извршење услуге од и до места у земљи и иностранству, у дан, месец и
време које које одреди Наручилац;



да обезбеди возило (аутобус, комби) високе туристичке класе (високоподни, са
исправном климом и грејањем, аудио и видео опремом), са адекватном и исправном
опремом за овакву врсту пута по свакој дестинацији;



да обезбеди оптималан број професионалних возача за безбедну вожњу до сваке
дестинације и за предвиђени број километара;



да обезбеди благовремено сву пратећу документацију у складу са прописима која
прати друмски превоз путника и робе у земљи и иностранству;



да се придржава дефинисаног програма пута, при чему је за Наручиоца термин пута
од изузетног значаја због природе делатности коју обавља и конкретног наступа
7
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ансамбла у гостима;


да обезбеди потпуну безбедност свих чланова ансамбла;



да обезбеди потпуну безбедност њиховог личног пртљага и опреме за позоришну
представу (аудио-видео уређаја, реквизите, декора, костима, лутака и др.), при чему се
подразумева да се ради о дозвољеној тонажи – оптерећености возила;



да приликом попуњавања Конкурсне документације за јавну набавку бр. 01/2017-03 –
набавка пружања услуга превоза у земљи и иностранству у 2017. године за потребе
Позоришта лутака Ниш, искаже све пратеће трошкове (трошкове путарине, накнада за
заштиту и унапређење животне средине, паркинга, накнада за коришћење трајекта,
путних такси и других евентуалних трошкова у земљи и иностранству) кроз цену km,
без урачунавања аутодана;



да обезбеди и сноси трошкове смештаја и исхране свог/својих возача;



да благовремено договори са Наручиоцем: прецизан термин, место постављања
аутобуса приликом утовара и истовара и све детаље везане за конкретан пут;



да на основу података о месту и адреси или адресама одредишта које добије од
Наручиоца, благоворемено проучи путне правце до наведених одредишта;



да у складу са прописаним законским прописима за време трајања конкретног
путовања возило паркира на адекватном паркинг простору, који је у обавези да сам
пронађе;



да услуге реализује према потребама Наручиоца током трајања уговора;



гарантује услуге по професионалним стандардима и прописима за ову област и
испуњеност захтеваних услова Наручиоца;



уколико у току трајања уговора Понуђач ангажује подизвођача, неопходно је да
Подизвођач испуњава све законске услове и остале услове Наручиоца, као и и
Понуђач.

3.1.2. Количина и опис
Дестинације су у складу са Програмом рада наручиоца за позоришну сезону 2017/2018, а
према терминима који буду исказани у позивним писмима, односно прецизније у захетвима
наручиоца.
Због специфичне делатности Позоришта, количина и начин извршења, односно пружања
услуге базираће се на месечном нивоу. Понуђач ће на основу месечног репертоара који се
формира у току месеца за наредни месец и који ће му бити благовремено достављен,
планирати брoј превоза који је потребан Позоришту (Наручиоцу) за превоз ансмбал и декора
и опреме за наредни месец. Наручилац је у обавези да најкасније у року од 7 (седам) дана
унапред обавести понуђача о потреби пружања услуге превоза.
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3.1.3. Начин спровођења контроле и обезбеђивање
Пре сваког пружања услуге овлашћени представник наручиоца и понуђач ће заједнички
прегледати возило које ће бити ангажовано за конкретну набавку. Уколико квалитет не
одговара понуди понуђача, наручилац задржава право да захтева од понуђача да обезбеди
адекватно возило за конкретно пружање услуге.
Уколико понуђач не испоштује техничке карактеристике дате у понуди, наручилац задржава
право да раскине уговор.
3.1.4. Гаранције квалитета
Испоручилац преузима потпуну одговорност и гаранцију за квалитет извршених услуга који
мора одговарати карактеристикама датим у конкурсној документацији и понуди понуђача,
стандардима и нормативима за предметну услугу.
Напомена: С обзиром да ово није набавка финансијских услуга, документација о кредитној
способности наручиоца није потребна.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4.1.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

4.1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинасане чл. 75. Закона о јавним набавкама и
то:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст.1 тач. 1) Закона);
2. да он и његов зааконски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дел апротив животне средине, кривично дело давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст.1 тач. 2) Закона);
3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст.1 тач. 3) Закона); (ако је
понуђач правно лице);
4. да је измирио доспеле порезе 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);
5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке:
- за партију 1: превоз аутобусом 49 + 2, уколико је иста предвиђена посебним
прописом;
- за партију 2: превоз аутобусом „Бова“ 65 + 2, уколико је иста предвиђена
посебним прописом;
- запартију3: комби превоз 8 + 1, уколико је иста предвиђена посебним
прописом;
- за партију 4: комби превоз 20 + 1 места, уколико је иста предвиђена посебним
прописом;
- за партију 5: комби превоз 23 + 1 места, уколико је иста предвиђена посебним
прописом;
- за партију 6: приколица за превоз терета, затвореног типа;
- за партију 7: путничко возило - службени ауто;
6. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац
интелектуалне својине (чл. 75. ст 2 Закона);
10
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4.1.2. Додатни услови у поступку јавне набавке
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити ДОДАТНЕ
УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона и то:
А) ОПИС ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ као доказ о техничким капацитетима и
возилима не старијима од 2000. године, доказ о поседовању сопствених возила (аутобус
од 49 + 2 седишта, аутобус „Bova“ од 65 + 2 седишта комби 8 + 1, комби 20 + 1, комби 23
+ 1, приколица за превоз терета затвореног типа, путничко возило), односно уговор о
закупу – приложити фотокопије саобраћајних дозвола;
Б) КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА: да има најмање 2 (два) возача аутобуса у радном
односу на неодређено време оспосбљених за реализацију предменте јавне набавке –
приложити фотокопије возачких дозвола и М3 обрасца за стално запослене.
В) Да понуђач поседује лиценцу за превоз путника у земљи и ностранству.
4.1.3 Подношење понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл 80. Закона, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из чл. 75 став 1) тач 1 до 4) Закона и услов из чл. 75. став
1. тачака 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
4.1.4. Подношење понуда групе понуђача
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из чл. 75. став 1. тач 1 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5 Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача коме
је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
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4.2. У П У Т С Т В О
за израду понуде за јавну набавку бр. 01/2017-03-набавка пружања услуга превоза у
земљи и иностранству у 2017 - 2018. години за потребе Позоришта лутака Ниш,
обликоване по партијама
1) Понуда се попуњава и подноси у складу са оригиналним обрасцем из конкурсне
документације.
Понуда мора бити јасна, читко откуцана или написана неизбрисивим мастилом и оверена
печатом понуђача и потписом овлашћеног лица.
Понуде с варијантама нису дозвољене.
Понуде се могу дати за све партије или само за једну од партија (попуњавањем обрасца
за партију/е за коју се доставља понуда).
Понуда се подноси у затвореној коверти, са тачно наведеном адресом понуђача и назнаком
"НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПРУЖАЊА УСЛУГА ПРЕВОЗА У ЗЕМЉИ
И ИНОСТРАНСТВУ У 2017 - 2018. ГОДИНИ - ЈН бр. 01/2017-03". Понуда се предаје на
адресу: Позориште лутака Ниш, ул. Булевар др Зорана Ђинђића бр.7, Ниш.
2) Понуда и сва акта морају бити на српском језику. Понуда се доставља тако што понуђач
уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Све
документе поднете у понуди пожељно је нумерисати и повезати у целину тако да се не могу
накнадно убацивати, замењивати или одстрањивати појединачни листови или дати обрасци.
3) Комисија за стручну оцену понуда узеће у разматрање само благовремене понуде. Крајњи
рок за достављање понуда је 10.07.2017. године. Понуда ће се сматрати благовременом ако је
наручиоцу достављена најкасније до 12.00 часова последњег дана наведеног рока, лично или
препоручено поштом. Понудe којe нису достављене наручиоцу до наведеног крајњег рока
достављања, сматраће се неблаговременим и Комисија ће их по окончању поступка јавног
отварања неотворене вратити понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.
Јавно отварање понуда обавиће се у згради Позоришта лутака Ниш, у ул. Булевар др Зорана
Ђинђића бр.7, дана 11.07.2017. године, са почетком у 11.00 сати, канцеларија секретара.
Отварању понуда могу да присуствују представници понуђача са овлашћењем датим на
обрасцу који је саставни део конкурсне документације. Пожељно је овлашћење предати
Комисији непосредно пре јавног отварања понуда.
Наручилац ће као неисправне, одбити понуде које су благовремено предате, а за које је после
јавног отварања понуда на основу прегледа и оцене утврђено да не испуњавају све услове из
Закона о јавним набавкама и конкурсне документације.
Наручилац ће као неодговарајуће одбити понуде које су благовремено предате, а за које се за
време и после јавног отварања понуда, на основу прегледа и оцене утврди да не испуњавају
потпуно све техничке спецификације.
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Наручилац може одбити, као неприхватљиве, понуде које су благовремено предате, а за које
је после отварања понуда а на основу прегледа и оцене утврђено да у неком делу
ограничавају или условљавају права наручиоца или обавезе понуђача, односно да премашују
износ процењене вредности предметне јавне набавке.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач.
Вредновање и оцењивање понуда вршиће се на основу критеријума – НАЈНИЖА
ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
4) Цена се уписује на оригиналном обрасцу понуде датом у конкурсној документацији.
Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун изабраног понуђача. Цена дата у понуди
мора бити изражена у динарима без урачунатог пореза на додату вредност, са посебно
исказаним ПДВ-ом и укупном ценом са урачунатим ПДВ-ом.
5) Понуђач може захтевати појашњење било ког дела конкурсне документације, писаним
захтевом, најкасније 3 (три) дана пре истека рока за доставу понуде. Наручилац ће у писаном
облику одговорити на све захтеве, а са садржином одговора обавестиће све потенцијалне
понуђаче који су преузели конкурсну документацију.
Након јавног отварања понуда наручилац може уз сагласност понуђача да изврши само
исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања понуда.
6) Рок важења понуде је 60 (шездесет) дана од дана јавног отварања понуда.
7) Понуђач је дужан да у року од 2 (два) дана од дана пријема позива наручиоца за
закључење уговора, приступи закључењу уговора. Ако понуђач чија је понуда изабрана као
најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор
са првим следећим понуђачем чија је понуда најповољнија. Непотписивање уговора од стране
изабраног понуђача довешће до поништења одлуке о његовом избору и избора следећег
понуђача рангираног при оцењивању.
8) Наручилац чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди, а које је као
такве понуђач видно означио у понуди.
9) У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може
поднети захтев за заштиту права и јавног интереса, у складу са. Законом о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права и јавног интереса подноси се лично или препорученом поштом
наручиоцу на адресу: Позориште лутака Ниш, ул. Булевар др Зорана Ђинђића бр.7, Ниш, у
року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке о избору најповољније понуде.
Захтев за заштиту права којим се оспорава садржина непосредног позива или конкурсне
документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца пре
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истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
10) Наручилац задржава право, а уколико има сумње око издатих доказа – изјава, да исте
може проверити код органа надлежних за њихово издавање.
11) Наручилац и понуђач ће уговором детаљније регулисати сва међусобна права и обавезе.
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4.3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
4.3.1.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
за јавну набавку број 01/2017-03 - Партија 1 - превоз аутобусом:
аутобус од 49 + 2 седишта
Број понуде: _________________________

датум: ___. ___. 2017.године

1) Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Одговорна особа (потписник уговора):
ПИБ понуђача/носиоца групе:
Матични број понуђача/носиоца групе:
2) Понуђач понуду подноси
А) Самостално
Б) Са подизвођачем
В) Заједнички са партнером
Цена услуга превоза аутобусом по 1км без ПДВ

_________________ динара

ПДВ:

_________________ динара

_____%

Цена услуга превоза аутобусом по 1км са ПДВ

_________________ динара

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:
У року од 45 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре, са описом пружених
услуга.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
Најмање 60 (шездесет) дана од дана јавног отварања понуда.
Дана ___. ____. 2017. године
ПОНУЂАЧ
М.П. ______________________
(потпис овлашћеног лица)
15
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4.3.2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
за јавну набавку број 01/2017-03 - Партија 2 - превоз аутобусом:
аутобус бова од 65 + 2 седишта
Број понуде: _________________________

датум: ___. ___. 2017.године

1) Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Одговорна особа (потписник уговора):
ПИБ понуђача/носиоца групе:
Матични број понуђача/носиоца групе:
2) Понуђач понуду подноси
А) Самостално
Б) Са подизвођачем
В) Заједнички са партнером

Цена услуга превоза аутобусом по 1км без ПДВ

_________________ динара

ПДВ:

_________________ динара

_____%

Цена услуга превоза аутобусом по 1км са ПДВ

_________________ динара

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:
У року од 45 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре, са описом пружених
услуга.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
Најмање 60 (шездесет) дана од дана јавног отварања понуда.
Дана ___. ____. 2017. године

ПОНУЂАЧ
М.П. ______________________
(потпис овлашћеног лица)
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4.3.3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
за јавну набавку број 01/2017-03- Партија 3 - превоз комбијем 8 + 1 места

Број понуде: _________________________

датум: ___. ___. 2017.године

1) Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Одговорна особа (потписник уговора):
ПИБ понуђача/носиоца групе:
Матични број понуђача/носиоца групе:
2) Понуђач понуду подноси
А) Самостално
Б) Са подизвођачем
В) Заједнички са партнером

Цена услуга превоза аутобусом по 1км без ПДВ

_________________ динара

ПДВ:

_________________ динара

_____%

Цена услуга превоза аутобусом по 1км са ПДВ

_________________ динара

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:
У року од 45 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре, са описом пружених
услуга.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
Најмање 60 (шездесет) дана од дана јавног отварања понуда.
Дана ___. ____. 2017. године

ПОНУЂАЧ
М.П. ______________________
(потпис овлашћеног лица)
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4.3.4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
за јавну набавку број 01/2017-03- Партија 4 - превоз комбијем 20 + 1 места

Број понуде: _________________________

датум: ___. ___. 2017.године

1) Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Одговорна особа (потписник уговора):
ПИБ понуђача/носиоца групе:
Матични број понуђача/носиоца групе:
2) Понуђач понуду подноси
А) Самостално
Б) Са подизвођачем
В) Заједнички са партнером

Цена услуга превоза аутобусом по 1км без ПДВ

_________________ динара

ПДВ:

_________________ динара

_____%

Цена услуга превоза аутобусом по 1км са ПДВ

_________________ динара

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:
У року од 45 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре, са описом пружених
услуга.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
Најмање 60 (шездесет) дана од дана јавног отварања понуда.
Дана ___. ____. 2017. године

ПОНУЂАЧ
М.П. ______________________
(потпис овлашћеног лица)
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4.3.5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
за јавну набавку број 01/2017-03 - Партија 5 -- превоз комбијем 23 + 1 места
Број понуде: _________________________

датум: ___. ___.2017. године

1) Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Одговорна особа (потписник уговора):
ПИБ понуђача/носиоца групе:
Матични број понуђача/носиоца групе:
2) Понуђач понуду подноси
А) Самостално
Б) Са подизвођачем
В) Заједнички са партнером

Цена услуга превоза аутобусом по 1км без ПДВ

_________________ динара

ПДВ:

_________________ динара

_____%

Цена услуга превоза аутобусом по 1км са ПДВ

_________________ динара

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:
У року од 45 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре, са описом пружених
услуга.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
Најмање 60 (шездесет) дана од дана јавног отварања понуда.
Дана ___. ____. 2017. године

ПОНУЂАЧ
М.П. ______________________
(потпис овлашћеног лица)
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4.3.6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
за јавну набавку број 01/2017-03 - Партија 6 -- превоз приколицом за превоз терета
затвореног типа
Број понуде: _________________________

датум: ___. ___. 2017.године

1) Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Одговорна особа (потписник уговора):
ПИБ понуђача/носиоца групе:
Матични број понуђача/носиоца групе:
2) Понуђач понуду подноси
А) Самостално
Б) Са подизвођачем
В) Заједнички са партнером

Цена услуга превоза аутобусом по 1км без ПДВ

_________________ динара

ПДВ:

_________________ динара

_____%

Цена услуга превоза аутобусом по 1км са ПДВ

_________________ динара

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:
У року од 45 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре, са описом пружених
услуга.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
Најмање 60 (шездесет) дана од дана јавног отварања понуда.
Дана ___. ____. 2017. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)
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4.3.7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
за јавну набавку број 01/2017-03 - Партија 7 - путничко возило – службени ауто

Број понуде: _________________________

датум: ___. ___. 2017.године

1) Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Одговорна особа (потписник уговора):
ПИБ понуђача/носиоца групе:
Матични број понуђача/носиоца групе:
2) Понуђач понуду подноси
А) Самостално
Б) Са подизвођачем
В) Заједнички са партнером

Цена услуга превоза аутобусом по 1км без ПДВ

_________________ динара

ПДВ:

_________________ динара

_____%

Цена услуга превоза аутобусом по 1км са ПДВ

_________________ динара

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:
У року од 45 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре, са описом пружених
услуга.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
Најмање 60 (шездесет) дана од дана јавног отварања понуда.
Дана ___. ____. 2017. године
ПОНУЂАЧ
М.П. ______________________
(потпис овлашћеног лица)
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5. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Исправном и комплетном понудом сматраће се свака понуда која садржи:
а) Попуњен, потписан и оверен образац понуде са структуром цене за свих 7 партија или 6, 5,
4, 3, 2 партије или једну од партија (прилог бр. 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6; 4.3.7. у
конкурсној документацији) по опредељењу понуђача;
б) Попуњене, потписане и оверене изјаве понуђача, подизвођача, носиоца групе, или члана
групе понуђача о испуњености законских и осталих тражених услова, дате под материјалном
и кривичном одговорношћу (прилог бр. 6.1; 6.2; 6.3; 6.4. у конкурсној документацији);
в) Попуњене, потписане и оверене обрасце Подаци о понуђачу, подизвођачу, носиоцу групе
или члану групе (прилог бр. 7.1; 7.2; 7.3; 7.4. у конкурсној документацији);
г) Попуњен, потписан и оверен модел уговора чиме потврђује слагање с истим (прилог бр.
9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7. у конкурсној документацији);
д) У случају да понуђач наступа с подизвођачем, потребно је да достави уговор о пословно
техничкој сарадњи за тражену врсту послова;
ђ) У случају да понуда групе понуђача буде изабрана као најповољнија, мора поднети и
правни акт о заједничком извршењу набавке ако буду изабрани, којим мора бити прецизно
одређена одговорност понуђача за извршење уговора. У сваком случају, сви понуђачи
одговарају наручиоцу неограничено солидарно.
е) Као доказе поседовања довољних техничких и кадровских капацитета понуђач треба да
достави најмање две копије важећих возачких дозвола потребне категорије и најмање две
копије саобраћајних дозвола за:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Партија 1: превоз аутобусом, аутобус од 49 + 2 седишта
Партија 2: превоз аутобусом, аутобус „Bova“ од 65 + 2 седишта
Партија 3: превоз комбијем 8 + 1 места
Партија 4: превоз комбијем 20 + 1 места
Партија 5: превоз комбијем 23 + 1 места
Партија 6: приколица за превоз терета (затвореног типа)
Партија 7: путничко возило – службени ауто
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5.1. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА
Ред.
бр.

1.

2.

3.

4.

5.

Обавезни услови за учешће
Регистрација код надлежног органа
да су понуђач и подизвођач (уколико наступа са
подизвођачем) основани за обављање делатности
је предмет јавне набавке

Докази за испуњеност обавезних услова
изјаве понуђача и подизвођача (уколико
наступа са подизвођачем) о испуњености
која
законских и осталих тражених услова дата
под
материјалном
и
кривичном
одговорношћу
(образац
бр.
6.1.
у
конкурсној
документацији – за понуђача
образац
бр.
6.2.
у
конкурсној
документацији – за подизвођача)
изјава понуђача и подизвођача (уколико
наступа са подизвођачем) о испуњености
законских и осталих тражених услова дата
под
материјалном
и
кривичном
одговорношћу
(образац
бр.
6.1.
у
конкурсној
документацији – за понуђача
образац
бр.
6.2.
у
конкурсној
документацији – за подизвођача)

да понуђач и подизвођач (уколико наступа са
подизвођачем) нису у задње 2 (две) године
кажњавани за кривично дело или прекршај из
области која је предмет јавне набавке (ако је
понуђач односно подизвођач физичко лице),
односно да му у року од 2 (две) године пре
упућивања непосредног позива није изречена
правоснажна судска или управна мера забране
обављања делатности која је предмет јавне
набавке (ако је понуђач односно подизвођач
правно лице)
да су понуђач и подизвођач (уколико наступа са изјава понуђача и подизвођача (уколико
подизвођачем) измирили доспеле порезе и друге наступа са подизвођачем) о испуњености
јавне дажбине у складу са прописима Републике законских и осталих тражених услова дата
Србије
под
материјалном
и
кривичном
одговорношћу
(образац
бр.
6.1.
у
конкурсној
документацији – за понуђача
образац
бр.
6.2.
у
конкурсној
документацији – за подизвођача)
изјава понуђача и подизвођача (уколико
да понуђач и подизвођач (уколико наступа са наступа са подизвођачем) о испуњености
подизвођачем)
располажу
неопходним законских и осталих тражених услова дата
финансијским,
пословним
и
довољним под
материјалном
и
кривичном
техничким и кадровским капацитетима
одговорношћу
(образац
бр.
6.1.
у
конкурсној
документацији – за понуђача
образац
бр.
6.2.
у
конкурсној
документацији – за подизвођача)
- образац понуде са структуром цене (бр.
остали услови
4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6;
4.3.7);
- подаци о понуђачу (образац бр.7.1.);
- модел уговора (образац бр.8 и 8а и 8б),
- подаци о подизвођачу (образац број 9.1;
9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7. )
- копије тражених возачких и саобраћајних
дозвола
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VI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
6.1. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77, став 1. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу
И З Ј А В У
Понуђач ________________________________________________________ у поступку јавне
набавке услуге превоза – превоз ансамбла и декора у земљи иностранству за потребе
Позоришта лутака у Нишу ЈН број број 01/2017-03, испуњава се услове из чл. 75. и 76.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку,
и то:
1. Понућач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар:
2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дел апротив животне средине, кривично дело давања мита,
кривично дело преваре;
3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуде;
4. Понуђач је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац
интелектуалне својине;
6. Понуђач испуњава све додатне услове из чл. 76 Закона и ове конкурсне
документације, те је доставио тражене доказе.
Место: _____________
Датум: _____________
ПОНУЂАЧ
М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Уколико поднуду подноси група извођача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понућача и оверена печатом.
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6.2.
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77, став 1. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу
И З Ј А В У
Подизвођач ________________________________________________________ у поступку
јавне набавке услуге превоза – превоз ансамбла и декора у земљи иностранству за потребе
Позоришта лутака у Нишу ЈН број број 01/2017-03, испуњава се услове из чл. 75. и 76.
Закона, односно усолве 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 није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дел апротив животне средине, кривично дело давања
мита, кривично дело преваре;
3. Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуде;
4. Подизвођачу је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
5. Подизвођач испуњава све додатне услове из чл. 76 Закона и ове конкурсне
документације, те је доставио тражене доказе.
Место: _____________
Датум: _____________
ПОДИЗВОЂАЧ
М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понућача и оверена печатом
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6.3.
ИЗЈАВА НОСИОЦА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77, став 1. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу
И З Ј А В У
Носилац групе понуђача ________________________________________________________ у
поступку јавне набавке услуге превоза – превоз ансамбла и декора у земљи иностранству за
потребе Позоришта лутака у Нишу ЈН број број 01/2017-03, испуњава се услове из чл. 75. и
76. Закона, односно усолве дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
1. Носилац групе понуђача је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар:
2. Носилац групе понуђача 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 давања мита, кривично дело преваре;
3. Носилац групе понуђача није изречена мера забране обављања делатности, која је
на снази у време објављивања позива за подношење понуде;
4. Носилац групе понуђача је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
5. Носилац групе понуђача испуњава све додатне услове из чл. 76 Закона и ове
конкурсне документације, те је доставио тражене доказе.
Место: _____________
Датум: _____________
НОСИЛАЦ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Уколико подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понућача и оверена печатом
26

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 01/2017-03

6.4.
ИЗЈАВА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77, став 1. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу
И З Ј А В У
Члан групе понуђача ________________________________________________________ у
поступку јавне набавке услуге превоза – превоз ансамбла и декора у земљи иностранству за
потребе Позоришта лутака у Нишу ЈН број број 01/2017-03, испуњава се услове из чл. 75. и
76. Закона, односно усолве дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
1. Члан групе понуђача је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар:
2. Члан групе понуђача 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 давања мита, кривично дело преваре;
3. Члан групе понуђача није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објављивања позива за подношење понуде;
4. Члан групе понуђача је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
5. Члан групе понуђача испуњава све додатне услове из чл. 76 Закона и ове
конкурсне документације, те је доставио тражене доказе.
Место: _____________
Датум: _____________
ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Попуњава, потпусује и оверава сваки члан групе, а у случају већег броја
чланова овај образац умножити и сваки члан групе је у обавези да исти попуни, потпише и
овери.
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7. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ, ПОДИЗВОЂАЧУ, НОСИОЦИМА ГРУПЕ, ЧЛАНУ
7.1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
и-мејл:
Рачун - Банка

Место: _____________
Датум: _____________
ПОНУЂАЧ
М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)
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7.2. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
и-мејл:
Рачун - Банка

М.П.

____________________
(потпис овлашћеног лица)

Место: _____________
Датум: _____________
НАПОМЕНА: Попуњава, потпусује и оверава подизвођач, а у случају већег броја
подизвоћача овај образац умножити и сваки понуђач је у обавези да исти попуни, потпише и
овери.
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7.3. ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Пословно име

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
и-мејл:
Рачун - Банка

Место: _____________
Датум: _____________

НОСИЛАЦ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
М.П.

____________________
(потпис овлашћеног лица)
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7.4. ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Пословно име

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
и-мејл:
Рачун - Банка

Место: _____________
Датум: _____________
ЧЛАН ГРУПЕ
М.П.

____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Попуњава, потпусује и оверава сваки члан групе, а у случају већег броја
чланова овај образац умножити и сваки члан групе је у обавези да исти попуни, потпише и
овери.
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VIII ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

________________________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из __________________________ ул. ________________________________________________
бр.л.к. __________________________ издате од ______________________________________

овлашћује се да у име _____________________________________________________________
(назив понуђача)
из ________________, може да учествује у поступку доделе уговора о јавној набавци бр.
01/2017-03 – набавка пружања услуга превоза у земљи и иностранству у 2017. години за
потребе Позоришта лутака Ниш, по обликованим партијама:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

партија 1 - превоз аутобусом 49 + 2 седишта;
партија 2 - превоз аутобусом „Бова“ 65 + 2 седишта;
партија 3 - превоз комбијем 8 + 1;
партија 4 - превоз комбијем 20 + 1 места;
партија 5 – превоз комбијем 23 + 1 места;
партија 6 – превоз приколицом за превоз терета затвореног типа;
партија 7 – превоз путничким возилом (службени ауто).

Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања
понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може
користити.

Датум:___.___.2017. год.
ПОНУЂАЧ
М.П.

____________________
(потпис овлашћеног лица)
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IX МОДЕЛИ УГОВОРА
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015,
68/2015), наручилац ће закључити уговор са понуђачем чија је понуда изабрана као
најповољнија и у складу са тим:
9.1. М О Д Е Л У Г О В О Р А
о пружању услуга превоза аутобусом у земљи и иностранству у 2017 - 2018. години
(аутобус 49 + 2 седишта)
закључен дана ___.___.2017. године између:

1. Позориште лутака Ниш, које заступа
директор мр Ивана Савић (у даљем тексту
Наручилац) и

2. " _____________________________ " из

______________________,
ул.
______________________,
које
заступа
_______________________ (у даљем тексту
Пружалац услуга)

Члан 1.
Предмет уговора је набавка пружања услуга превоза аутобусом (аутобус 49 + 2 седишта) у
земљи и иностранству за потребе наручиоца током 2017 - 2018. године, у складу са понудом
понуђача бр.___________ од ____.____.2017. године, која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Пружалац услуга се обавезује да стручно и квалитетно пружа услуге из члана 1. овог уговора,
према сваком конкретном захтеву наручиоца.
Члан 3.
Пружалац услуга ће тражене услуге обрачунавати према ценама датим у својој понуди
бр._______ од ____.____. 2017. године. Цене услуга које су предмет овог уговора су дате у
понуди пружаоца услуга бр. _________ од ___.___.2017. године, по 1км, у износу од
_______________ динара (словима: ________________________________________________ )
без обрачунатог пореза на додату вредност, односно у износу од _____________ динара
(словима: ______________________________________________ ) са урачунатим порезом на
додату вредност.
Пружалац услуга може да коригује своје цене из понуде за време трајања уговора.
Пре сваког кориговања цена пружалац услуга је дужан да је писмено образложи повећање
цена, са подношењем релевантних доказа и затражи сагласност наручиоца, у супротном
наручилац задржава право да раскине уговор. Захтев за кориговање цене мора пратити и
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оверени ценовник пружаоца поменутих услуга.
Пружалац услуга обављене услуге фактурише на основу спецификације дате у понуди.
Члан 4.
Обавеза пружаоца услуга је да услуге пружи према конкретном захтеву за потребне релације
и рокове.
Члан 5.
Наручилац се обавезује да пружаоцу услуга исплати накнаду за пружене услуге по сваком
конкретном захтеву наручиоца, у року од 45 дана
по испостављеној фактури са
спецификацијом пружених услуга.
Исплата надокнаде за рад вршиће се на текући рачун пружаоца услуга број:
_______________________ код ____________________ банке.
Члан 6.
Пружалац услуге одговара за сигурност путника, пртљага и позоришне опреме од почетка до
завршетка превоза у складу са позитивним законски прописима.
Члан 7.
Овај уговор је закључен даном потписивања и важи годину дана од дана потписивања. Уговор
се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница. Измене морају
бити сачињене у писменој форми.
На права и обавезе уговорних страна која нису регулисана овим уговором примењиваће се
одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима и Закона о превозу у друмском
саобраћају.
Члан 8.
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези с овим уговором решавати
споразумно, а за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом
у Нишу.
Члан 9.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) задржава наручилац,
а 2 (два) пружалац услуга.
НАРУЧИЛАЦ
за ПОЗОРИШТЕ ЛУТАКА НИШ
______________________
директор мр Ивана Савић

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

_________________________
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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015,
68/2015), наручилац ће закључити уговор са понуђачем чија је понуда изабрана као
најповољнија и у складу са тим:
9.2. М О Д Е Л У Г О В О Р А
о пружању услуга превоза аутобусом у земљи и иностранству у 2017 - 2018. години
(аутобус „Бова“ 65 + 2 седишта)
закључен дана ___.___.2017. године између:

3. Позориште лутака Ниш, које заступа
директор мр Ивана Савић (у даљем тексту
Наручилац) и

4. " _____________________________ " из

______________________,
ул.
______________________,
које
заступа
_______________________ (у даљем тексту
Пружалац услуга)

Члан 1.
Предмет уговора је набавка пружања услуга превоза аутобусом (аутобус „Бова“ 65 + 2
седишта) у земљи и иностранству за потребе наручиоца током 2017 - 2018. године, у складу
са понудом понуђача бр.___________ од ____.____.2017. године, која је саставни део овог
уговора.

Члан 2.
Пружалац услуга се обавезује да стручно и квалитетно пружа услуге из члана 1. овог уговора,
према сваком конкретном захтеву наручиоца.
Члан 3.
Пружалац услуга ће тражене услуге обрачунавати према ценама датим у својој понуди
бр._______ од ____.____. 2017. године. Цене услуга које су предмет овог уговора су дате у
понуди пружаоца услуга бр. _________ од ___.___.2017. године, по 1км, у износу од
_______________ динара (словима: ________________________________________________ )
без обрачунатог пореза на додату вредност, односно у износу од _____________ динара
(словима: ______________________________________________ ) са урачунатим порезом на
додату вредност.
Пружалац услуга може да коригује своје цене из понуде за време трајања уговора.
Пре сваког кориговања цена пружалац услуга је дужан да је писмено образложи повећање
цена, са подношењем релевантних доказа и затражи сагласност наручиоца, у супротном
наручилац задржава право да раскине уговор. Захтев за кориговање цене мора пратити и
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оверени ценовник пружаоца поменутих услуга.
Пружалац услуга обављене услуге фактурише на основу спецификације дате у понуди.
Члан 4.
Обавеза пружаоца услуга је да услуге пружи према конкретном захтеву за потребне релације
и рокове.
Члан 5.
Наручилац се обавезује да пружаоцу услуга исплати накнаду за пружене услуге по сваком
конкретном захтеву наручиоца, у року од 45 дана по испостављеној фактури са
спецификацијом пружених услуга.
Исплата надокнаде за рад вршиће се на текући рачун пружаоца услуга број:
_______________________ код ____________________ банке.
Члан 6.
Пружалац услуге одговара за сигурност путника, пртљага и позоришне опреме од почетка до
завршетка превоза у складу са позитивним законски прописима.
Члан 7.
Овај уговор је закључен даном потписивања и важи годину дана од дана потписивања. Уговор
се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница. Измене морају
бити сачињене у писменој форми.
На права и обавезе уговорних страна која нису регулисана овим уговором примењиваће се
одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима и Закона о превозу у друмском
саобраћају.
Члан 8.
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези с овим уговором решавати
споразумно, а за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом
у Нишу.
Члан 9.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) задржава наручилац,
а 2 (два) пружалац услуга.

НАРУЧИЛАЦ
за ПОЗОРИШТЕ ЛУТАКА НИШ
______________________
директор мр Ивана Савић

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

_________________________
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9.3. М О Д Е Л У Г О В О Р А
о пружању услуга превоза комбијем 8 + 1 у земљи и иностранству у 2017 - 2018. години
закључен дана ___.___.2017. године између:

5. Позориште лутака Ниш, које заступа
директор мр Ивана Савић (у даљем тексту
Наручилац) и

6. " _____________________________ " из

______________________,
ул.
______________________,
које
заступа
_______________________ (у даљем тексту
Пружалац услуга)

Члан 1.
Предмет уговора је набавка пружања услуга превоза комбијем 8 + 1места у земљи и
иностранству за потребе наручиоца током 2017 - 2018. године, у складу са понудом понуђача
бр.___________ од ____.____. 2017. године, која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Пружалац услуга се обавезује да стручно и квалитетно пружа услуге из члана 1. овог уговора,
према сваком конкретном захтеву наручиоца.
Члан 3.
Пружалац услуга ће тражене услуге обрачунавати према ценама датим у својој понуди
бр._______ од ____.____. 2017. године. Цене услуга које су предмет овог уговора су дате у
понуди пружаоца услуга бр. _________ од ___.___.2017. године, по 1км, у износу од
_______________ динара (словима: ________________________________________________ )
без обрачунатог пореза на додату вредност, односно у износу од _____________ динара
(словима: ______________________________________________ ) са урачунатим порезом на
додату вредност.
Пружалац услуга може да коригује своје цене из понуде за време трајања уговора.
Пре сваког кориговања цена пружалац услуга је дужан да је писмено образложи повећање
цена, са подношењем релевантних доказа и затражи сагласност наручиоца, у супротном
наручилац задржава право да раскине уговор. Захтев за кориговање цене мора пратити и
оверени ценовник пружаоца поменутих услуга.
Пружалац услуга обављене услуге фактурише на основу спецификације дате у понуди.
Члан 4.
Обавеза пружаоца услуга је да услуге пружи у роковима наведеним у сваком конкретном
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захтеву наручиоца.
Члан 5.
Наручилац се обавезује да пружаоцу услуга исплати накнаду за пружене услуге по сваком
конкретном захтеву наручиоца, у року од 45 дана
по испостављеној фактури са
спецификацијом пружених услуга.
Исплата надокнаде за рад вршиће се на текући рачун пружаоца услуга број:
_______________________ код ____________________ банке.
Члан 6.
Пружалац услуге одговара за сигурност путника, пртљага и позоришне опреме од почетка до
завршетка превоза у складу са позитивним законским прописима.
Члан 7.
Овај уговор је закључен даном потписивања и важи годину дана од дана потписивања. Уговор
се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница. Измене морају
бити сачињене у писменој форми.
На права и обавезе уговорних страна која нису регулисана овим уговором примењиваће се
одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 8.
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези с овим уговором решавати
споразумно, а за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом
у Нишу.
Члан 9.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) задржава наручилац,
а 2 (два) пружалац услуга.

НАРУЧИЛАЦ
за ПОЗОРИШТЕ ЛУТАКА НИШ
______________________
директор мр Ивана Савић

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

_________________________
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9.4. М О Д Е Л У Г О В О Р А
о пружању услуга превоза комбијем 20+1 места у земљи и иностранству у 2017 - 2018.
години
закључен дана ___.___.2017. године између:

7. Позориште лутака Ниш, које заступа

директор мр Ивана Савић (у даљем тексту
Наручилац) и

8. " _____________________________ " из
______________________,
ул.
______________________,
које
заступа
_______________________ (у даљем тексту
Пружалац услуга)
Члан 1.
Предмет уговора је набавка пружања услуга превоза комбијем 20 + 1 места у земљи и
иностранству за потребе наручиоца током 2017 - 2018. године, у складу са понудом понуђача
бр.___________ од ____.____.2017. године, која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Пружалац услуга се обавезује да стручно и квалитетно пружа услуге из члана 1. овог уговора,
према сваком конкретном захтеву наручиоца.
Члан 3.
Пружалац услуга ће тражене услуге обрачунавати према ценама датим у својој понуди
бр._______ од ____.____. 2017. године. Цене услуга које су предмет овог уговора су дате у
понуди пружаоца услуга бр. _________ од ___.___.2017. године, по 1км, у износу од
_______________ динара (словима: ________________________________________________ )
без обрачунатог пореза на додату вредност, односно у износу од _____________ динара
(словима: ______________________________________________ ) са урачунатим порезом на
додату вредност.
Пружалац услуга може да коригује своје цене из понуде за време трајања уговора.
Пре сваког кориговања цена пружалац услуга је дужан да је писмено образложи повећање
цена, са подношењем релевантних доказа и затражи сагласност наручиоца, у супротном
наручилац задржава право да раскине уговор. Захтев за кориговање цене мора пратити и
оверени ценовник пружаоца поменутих услуга.
Пружалац услуга обављене услуге фактурише на основу спецификације дате у понуди.
Члан 4.
Обавеза пружаоца услуга је да услуге пружи у роковима наведеним у сваком конкретном
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захтеву наручиоца.
Члан 5.
Наручилац се обавезује да пружаоцу услуга исплати накнаду за пружене услуге по сваком
конкретном захтеву наручиоца, у року од 45 дана по испостављеној фактури са
спецификацијом пружених услуга.
Исплата надокнаде за рад вршиће се на текући рачун пружаоца услуга број:
_______________________ код ____________________ банке.
Члан 6.
Пружалац услуге одговара за сигурност путника, пртљага и позоришне опреме од почетка до
завршетка превоза у складу са позитивним законским прописима.
Члан 7.
Овај уговор је закључен даном потписивања и важи годину дана од дана потписивања.
Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница. Измене
морају бити сачињене у писменој форми.
На права и обавезе уговорних страна која нису регулисана овим уговором примењиваће се
одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 8.
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези с овим уговором решавати
споразумно, а за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом
у Нишу.
Члан 9.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) задржава наручилац,
а 2 (два) пружалац услуга.

НАРУЧИЛАЦ
за ПОЗОРИШТЕ ЛУТАКА НИШ
______________________
директор мр Ивана Савић

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

_________________________
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9.5. М О Д Е Л У Г О В О Р А
о пружању услуге превоза комбијем 23 + 1 места у земљи и иностранству
у 2017 - 2018. години
закључен дана ___.___.2017. године између:

9. Позориште лутака Ниш, које заступа
директор мр Ивана Савић (у даљем тексту:
Наручилац) и

10. " _____________________________ " из
______________________,
ул.
______________________,
које
заступа
_______________________ (у даљем тексту:
Пружалац услуга)

Члан 1.
Предмет уговора је набавка пружања услуге превоза комбијем 23 + 1 места, у земљи и
иностранству за потребе наручиоца током 2017 - 2018. године, у складу са понудом понуђача
бр.___________ од ____.____.2017. године, која је саставни део овог уговора.

Члан 2.
Пружалац услуга се обавезује да стручно и квалитетно пружа услуге из члана 1. овог уговора,
према сваком конкретном захтеву наручиоца.
Члан 3.
Пружалац услуга ће тражене услуге обрачунавати према ценама датим у својој понуди
бр._______ од ____.____. 2017. године. Цене услуга које су предмет овог уговора су дате у
понуди пружаоца услуга бр. _________ од ___.___.2017. године, по 1км, у износу од
_______________ динара (словима: ________________________________________________)
без обрачунатог пореза на додату вредност, односно у износу од _____________ динара
(словима: ______________________________________________) са урачунатим порезом на
додату вредност.
Пружалац услуга може да коригује своје цене из понуде за време трајања уговора.
Пре сваког кориговања цена пружалац услуга је дужан да је писмено образложи повећање
цена, са подношењем релевантних доказа и затражи сагласност наручиоца, у супротном
наручилац задржава право да раскине уговор. Захтев за кориговање цене мора пратити и
оверени ценовник пружаоца поменутих услуга.
Пружалац услуга обављене услуге фактурише на основу спецификације дате у понуди.
Члан 4.
Обавеза пружаоца услуга је да услуге пружи у роковима наведеним у сваком конкретном
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захтеву наручиоца.
Члан 5.
Наручилац се обавезује да пружаоцу услуга исплати накнаду за пружене услуге по сваком
конкретном захтеву наручиоца, у року од 45 дана по испостављеној фактури са
спецификацијом пружених услуга.
Исплата надокнаде за рад вршиће се на текући рачун пружаоца услуга број:
_______________________ код ____________________ банке.
Члан 6.
Пружалац услуге одговара за сигурност пртљага и позоришне опреме од почетка до
завршетка превоза у складу са позитивним законским прописима.
Члан 7.
Овај уговор је закључен даном потписивања и важи годину дана од дана потписивања.
Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница. Измене
морају бити сачињене у писменој форми.
На права и обавезе уговорних страна која нису регулисана овим уговором примењиваће се
одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 8.
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези с овим уговором решавати
споразумно, а за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом
у Нишу.
Члан 9.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) задржава наручилац,
а 2 (два) пружалац услуга.

НАРУЧИЛАЦ
за ПОЗОРИШТЕ ЛУТАКА НИШ
______________________
директор мр Ивана Савић

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

_________________________
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9.6. М О Д Е Л У Г О В О Р А
о пружању услуге превоза приколицом за превоз терета затвореног типа
закључен дана ___.___.2017. године између:

1. Позориште лутака Ниш, које заступа
директор мр Ивана Савић (у даљем тексту:
Наручилац) и

2. " _____________________________ " из
______________________,
ул.
______________________,
које
заступа
_______________________ (у даљем тексту:
Пружалац услуга)

Члан 1.
Предмет уговора је набавка пружања услуге превоза приколицом за превоз терета затвореног
типа, у земљи и иностранству за потребе наручиоца током 2017 - 2018. године, у складу са
понудом понуђача бр.___________ од ____.____.2017. године, која је саставни део овог
уговора.
Члан 2.
Пружалац услуга се обавезује да стручно и квалитетно пружа услуге из члана 1. овог уговора,
према сваком конкретном захтеву наручиоца.
Члан 3.
Пружалац услуга ће тражене услуге обрачунавати према ценама датим у својој понуди
бр._______ од ____.____. 2017. године. Цене услуга које су предмет овог уговора су дате у
понуди пружаоца услуга бр. _________ од ___.___.2017. године, по 1км, у износу од
_______________ динара (словима: ________________________________________________)
без обрачунатог пореза на додату вредност, односно у износу од _____________ динара
(словима: ______________________________________________) са урачунатим порезом на
додату вредност.
Пружалац услуга може да коригује своје цене из понуде за време трајања уговора.
Пре сваког кориговања цена пружалац услуга је дужан да је писмено образложи повећање
цена, са подношењем релевантних доказа и затражи сагласност наручиоца, у супротном
наручилац задржава право да раскине уговор. Захтев за кориговање цене мора пратити и
оверени ценовник пружаоца поменутих услуга.
Пружалац услуга обављене услуге фактурише на основу спецификације дате у понуди.
Члан 4.
Обавеза пружаоца услуга је да услуге пружи у роковима наведеним у сваком конкретном
захтеву наручиоца.
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Члан 5.
Наручилац се обавезује да пружаоцу услуга исплати накнаду за пружене услуге по сваком
конкретном захтеву наручиоца, у року од 45 дана по испостављеној фактури са
спецификацијом пружених услуга.
Исплата надокнаде за рад вршиће се на текући рачун пружаоца услуга број:
_______________________ код ____________________ банке.
Члан 6.
Пружалац услуге одговара за сигурност путника, пртљага и позоришне опреме од почетка до
завршетка превоза у складу са позитивним законским прописима.
Члан 7.
Овај уговор је закључен даном потписивања и важи годину дана од дана потписивања. Уговор
се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница. Измене морају
бити сачињене у писменој форми.
На права и обавезе уговорних страна која нису регулисана овим уговором примењиваће се
одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 8.
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези с овим уговором решавати
споразумно, а за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом
у Нишу.
Члан 9.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) задржава наручилац,
а 2 (два) пружалац услуга.

НАРУЧИЛАЦ
за ПОЗОРИШТЕ ЛУТАКА НИШ
______________________
директор мр Ивана Савић

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

_________________________

44

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 01/2017-03

9.7. М О Д Е Л У Г О В О Р А
о пружању услуге превоза путничким возилом - службеним возилом
закључен дана ___.___.2017. године између:

3. Позориште лутака Ниш, које заступа
директор мр Ивана Савић (у даљем тексту:
Наручилац) и

4. " _____________________________ " из
______________________,
ул.
______________________,
које
заступа
_______________________ (у даљем тексту:
Пружалац услуга)

Члан 1.
Предмет уговора је набавка пружања услуге превоза путничким возилом - службеним
возилом, у земљи и иностранству за потребе наручиоца током 2017 - 2018. године, у складу
са понудом понуђача бр.___________ од ____.____.2017. године, која је саставни део овог
уговора.
Члан 2.
Пружалац услуга се обавезује да стручно и квалитетно пружа услуге из члана 1. овог уговора,
према сваком конкретном захтеву наручиоца.
Члан 3.
Пружалац услуга ће тражене услуге обрачунавати према ценама датим у својој понуди
бр._______ од ____.____. 2017. године. Цене услуга које су предмет овог уговора су дате у
понуди пружаоца услуга бр. _________ од ___.___.2017. године, по 1км, у износу од
_______________ динара (словима: ________________________________________________)
без обрачунатог пореза на додату вредност, односно у износу од _____________ динара
(словима: ______________________________________________) са урачунатим порезом на
додату вредност.
Пружалац услуга може да коригује своје цене из понуде за време трајања уговора.
Пре сваког кориговања цена пружалац услуга је дужан да је писмено образложи повећање
цена, са подношењем релевантних доказа и затражи сагласност наручиоца, у супротном
наручилац задржава право да раскине уговор. Захтев за кориговање цене мора пратити и
оверени ценовник пружаоца поменутих услуга.
Пружалац услуга обављене услуге фактурише на основу спецификације дате у понуди.
Члан 4.
Обавеза пружаоца услуга је да услуге пружи у роковима наведеним у сваком конкретном
захтеву наручиоца.
Члан 5.
Наручилац се обавезује да пружаоцу услуга исплати накнаду за пружене услуге по сваком
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конкретном захтеву наручиоца, у року од 45 дана по испостављеној фактури са
спецификацијом пружених услуга.
Исплата надокнаде за рад вршиће се на текући рачун пружаоца услуга број:
_______________________ код ____________________ банке.
Члан 6.
Пружалац услуге одговара за сигурност путника, пртљага и позоришне опреме од почетка до
завршетка превоза у складу са позитивним законским прописима.
Члан 7.
Овај уговор је закључен даном потписивања и важи годину дана од дана потписивања.
Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница. Измене
морају бити сачињене у писменој форми.
На права и обавезе уговорних страна која нису регулисана овим уговором примењиваће се
одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 8.
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези с овим уговором решавати
споразумно, а за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом
у Нишу.
Члан 9.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) задржава наручилац,
а 2 (два) пружалац услуга.

НАРУЧИЛАЦ
за ПОЗОРИШТЕ ЛУТАКА НИШ
______________________
директор мр Ивана Савић

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

_________________________
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10. И З Ј А В А
О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ КОЈЕ ЋЕ БИТИ ОДГОВОРНО
ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА И КВАЛИТЕТ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА
Изјављујем под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да ће одговорни
за извршење уговора и квалитет пружених услуга бити:

1._______________________________________

одговоран за извршење уговора

2._______________________________________

одговоран за квалитет пружених
услуга

Место: __________________
Датум: __________________

ПОНУЂАЧ
М.П.

____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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