РЕПУБЛИКА СРБИЈА
А.П. ВОЈВОДИНА
ОПШТИНA ПЕЋИНЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 404-14/2016-III
Дана: 13.06.2016. год.
П Е Ћ И Н Ц И
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку је сачинила следећу:

ИЗМЕНУ и ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН бр. 404-14/2016-III
-Превоз ученика основних школа-

I

На страни 2. поглавље II Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис
добара, местоиспоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. МЕЊА СЕ и сада гласи:
РЕЛАЦИЈЕ И БРОЈ УЧЕНИКА
ОШ ,,Слободан Бајић-Паја“ Пећинци

Релација

Попинци – Пећинци Попинци

Број ученика

46

Врста возила *
М3 –тешки аутобус, возило
са више од 22 седишта за
путнике, класа III-возило које
има искључиво места за
седење.
(минимум 46 места за
седење)

Сибач – Пећинци - Сибач

12

М2-лаки аутобус са највише
22 седишта за путнике,
класа B-возило које није
намењено за превоз путника
који стоје и које нема
додатке за путнике који
1

стоје.
(минимум 12 места за
седење),

Прхово – Пећинци - Прхово

28

М3 –тешки аутобус, возило
са више од 22 седишта за
путнике, класа III-возило које
има искључиво места за
седење.
(минимум 28 места за
седење)

Суботиште – Пећинци Суботиште

31

М3 –тешки аутобус, возило
са више од 22 седишта за
путнике, класа III-возило које
има искључиво места за
седење.
(минимум 31 места за
седење)

Брестач – Пећинци Брестач

32

М3 –тешки аутобус, возило
са више од 22 седишта за
путнике, класа III-возило које
има искључиво места за
седење.
(минимум 32 места за
седење)

ОШ ,,Слободан Бајић-Паја“ Пећинци – подручна школа Доњи Товарник
Релација

Огар – Доњи Товарник Огар

Број ученика

39

Тип аутобуса
М3 –тешки аутобус, возило
са више од 22 седишта за
путнике, класа III-возило које
има искључиво места за
седење.
(минимум 39 места за
седење)

2

ОШ ,,Душан Јерковић Уча“ Шимановци

Релација

Сремски Михаљевци –
Карловчић - Сремски
Михаљевци

Број ученика

25

Тип аутобуса
М3 –тешки аутобус, возило
са више од 22 седишта за
путнике, класа III-возило које
има искључиво места за
седење.
(минимум 25 места за
седење)

*

У сагласности са Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким

условима за возила у саобраћају на путевима ((((„Сл. гласник РС“, бр. 40/2012, 102/2012,
19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015 78/2015, 111/2015 и 14/2016).
Укупан број ученика: 213 ( ученик који путује у О.Ш. ,Слободан Бајић-Паја“
Пећинци, 188 и 25 ученика који путују у ОШ ,,Душан Јерковић Уча“ Шимановци ) .
Број наставних дана за школску 2016/2017 годину у овом тренутку још није познат,
али ће се за потребе овог поступка, аналогно школском календару за 2015/2016
годину, узети број од 180 наставних дана ( 81 дана прво полугодиште, 99 дана друго
полугодиште), док ће ће школски календар за 2016/2017 годину, доставити
благовремено изабраном понуђачу .


Динамика превоза одређена је на основу потребе превоза ученика у складу са
наставним активностима и према школском календару за 2016/2017 годину за
основне школе на територији Аутономне Покрајине Војводине, који ће изабраном
понуђачу бити достављен благовремено.
 Превоз ученика подразумева превоз од места становања до школе и повратак из
школе до места становања.
 Ученици из свих насеља морају бити у својим матичним школама најкасније до 7.30
сваког радног дана по школском календару, односно до 13:30 када је у питању
послеподневна смена.
 У случају повећања или смањења броја ученика до 10%, уговорена цена се неће
због тога мењати.
Превоз ученика током зимског и летњег распуста није укључен у ову јавну набавку.
** НАПОМЕНА: Понуђачи су у обавези да доставе очитане саобраћајне дозволе
за возила која су наведени у техничкој спецификацији и Обрасцу понуде.
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II

На страни 6. ДОДАТНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРИШЕ СЕ: 2.1.3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
Сагласно наведеном измени под редним бројем II понуђачи не достављају доказе за
технички капацитет из табеле са стране 11. (Услов 3).

III

На страни 12. и 13. Обавезна садржина понуде БРИШЕ СЕ редни број 11. Изјава о
техничком капацитету.
МЕЊА СЕ редни број .12., који сада постаје редни број 11. и сада гласи:
11

Очитане саобраћајне дозволе за возила која су наведени у техничкој
спецификацији и Обрасцу понуде.

IV

На страни 23. Поглавље VII Обрасци БРИШЕ СЕ редни број 9. Изјава о техничком
капацитету.

V МЕЊА СЕ образац бр. 1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ тачка 5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕПревоз ученика основних школа,ЈН бр. 404-14/2016-III.
Сходно наведеном ТАЧКА 5) Обрасца понуде је у ПРИЛОГУ 1 ове измене и допуне
Конкурсне документације.

VI

МЕЊА СЕ образац бр. 5-Образац структуре цене са упутством како да се
попуни.
Сходно наведеном нови образац бр. 5-Образац структуре цене са упутством како да се
попуни је у ПРИЛОГУ 2 ове измене и допуне Конкурсне документације.

VII МЕЊА СЕ

поглавље VIII –Модел уговора.

Сходно наведеном ново поглавље VIII –Модел уговора је у ПРИЛОГУ 3 ове измене и
допуне Конкурсне документације.
Oва измена и допуна конкурсне документације чини саставни део конкурсне
документације, а у осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Доставити:
-

На Портал јавних набавки
На интернет страници наручиоца.
4

ПРИЛОГ 1
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Превоз ученика основних школа, ЈН бр. 404-14/2016III.
ОШ ,,Слободан Бајић-Паја“ Пећинци

Релација

Попинци –
Пећинци Попинци

Број
ученика

46

Врста возила *

Тип возила
и
регистарска
ознака

Износ без ПДВа по ауто дану

Износ са ПДВом по ауто
дану

М3 –тешки
аутобус, возило
са више од 22
седишта за
путнике, класа
III-возило које
има искључиво
места за
седење.
(минимум 46
места за
седење)

Сибач –
Пећинци Сибач

12

М2-лаки аутобус
са највише 22
седишта за
путнике, класа
B-возило које
није намењено
за превоз
путника који
стоје и које
нема додатке за
путнике који
стоје.
(минимум 12
места за
седење),

5

Прхово –
Пећинци Прхово

28

М3 –тешки
аутобус, возило
са више од 22
седишта за
путнике, класа
III-возило које
има искључиво
места за
седење.
(минимум 28
места за
седење)

Суботиште –
Пећинци Суботиште

31

М3 –тешки
аутобус, возило
са више од 22
седишта за
путнике, класа
III-возило које
има искључиво
места за
седење.
(минимум 31
места за
седење)

Брестач –
Пећинци Брестач

32

М3 –тешки
аутобус, возило
са више од 22
седишта за
путнике, класа
III-возило које
има искључиво
места за
седење.
(минимум 32
места за
седење)

6

ОШ ,,Слободан Бајић-Паја“ Пећинци – подручна школа Доњи Товарник

Релација

Огар – Доњи
Товарник Огар

Број
ученика

39

Тип аутобуса

Тип возила
и
регистарска
ознака

Износ без
ПДВ-а по
ауто дану

Износ са
ПДВ-ом по
ауто дану

Тип возила
и
регистарска
ознака

Износ без
ПДВ-а по
ауто дану

Износ са
ПДВ-ом по
ауто дану

М3 –тешки аутобус,
возило са више од
22 седишта за
путнике, класа IIIвозило које има
искључиво места
за седење.
(минимум 39 места
за седење)

ОШ ,,Душан Јерковић Уча“ Шимановци
Релација

Сремски
Михаљевци –
Карловчић Сремски
Михаљевци

Број
ученика

25

Тип
аутобуса

М3 –тешки
аутобус,
возило са
више од 22
седишта за
путнике,
класа IIIвозило које
има
искључиво
места за
седење.
(минимум
25 места за
седење)

7

*

У сагласности са Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким

условима за возила у саобраћају на путевима ((((„Сл. гласник РС“, бр. 40/2012, 102/2012,
19/2013, 41/2013, 02/2014, 41/2015 78/2015, 111/2015 и 14/2016).



Укупна цена за услугу превоза по ауто дану за ОШ ,,Слободан Бајић-Паја“
Пећинци

износи: _______________ динара без ПДВ-а, односно _______________ са ПДВ-ом.


Укупна цена за услугу превоза по ауто дану за ОШ ,,Слободан Бајић-Паја“
Пећинци – подручна школа Доњи Товарник

износи: _________________ динара без ПДВ-а, односно_______________ са ПДВ-ом.


Укупна цена за услугу превоза по ауто дану за ОШ ,,Душан Јерковић Уча“
Шимановци

износи: _________________ динара без ПДВ-а, односно _______________ са ПДВ-ом.

Укупна цена за услугу превоза по ауто дану ( за све три школе) износи:
_____________________ динара без ПДВ-а .

Укупна цена за услугу превоза по ауто дану ( за све три школе) износи:
_____________________ динара са ПДВ-ом .

Начин плаћања: у року од 45 дана од дана достављања фактуре за претходни
месец.
Рок важења понуде износи ___________ дана од дана отварања понуда (не краћи од
60 дана од дана отварања понуда).

Датум ____________________

Потпис овлашћеног лица

М. П.

_____________________

8

** НАПОМЕНА: Понуђачи су у обавези да доставе очитане саобраћајне дозволе
за возила која су наведени у техничкој спецификацији и Обрасцу понуде.

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

9

ПРИЛОГ 2
Образац бр. 5
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Релација

Тип возила и
регистарска ознака

1

2

Цена по ауто
дану без ПДВ-а

3

Износ ПДВ-а

Цена по ауто дану
са ПДВ-ом

4

5

Попинци - Пећинци –
Попинци
Сибач – Пећинци –
Сибач
Прхово – Пећинци –
Прхово
Суботиште –
Пећинци –
Суботиште
Брестач – Пећинци –
Брестач
Огар – Доњи
Товарник – Огар
Сремски Михаљевци
– Карловчић Сремски Михаљевци

УКУПНО

10

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 У колони 2. Уписати тип возила и регистарску ознаку;
 У колони 3. уписати колико износи цена без ПДВ-а по ауто дану, за сваку
тражену релацију и тип возила на тој релацији;
 У колони 4. уписати износ ПДВ-а ;
 У колони 5. уписати колико износи цена са ПДВ-ом по ауто дану за сваку
тражену релацију и тип возила на тој релацији и то тако што ће се сабрати
износ из колоне 3 и колоне 4.
Фактурисао:

Одговорно лице:
МП

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац
структуре цене.
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ПРИЛОГ 3
VIII МОДЕЛ УГОВОРА

Уговор о јавној набавци услуга
превоз ученика основних школа
Закључен између:
1. НАРУЧИЛАЦ: ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ - ОПШТИНСКА УПРАВА , Пећинци, ул.Слободана
Бајића 5, Мат. бр. 08070628, ПИБ: 100399239, коју заступа Начелник мр Жељко Трбовић,
(у даљем тексту: Наручилац),
и
2. ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГЕ: ________________________________________________, ПИБ:
______________, матични број: ________________, текући рачун: _________________ ,
кога заступа директор _________________________ (у даљем тексту: Извршилац услуге ).

Уговорне стране сагласно констатују:
Да је наручилац на основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама («Сл. гласнику РС»
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и позивом за подношење понуда за набавку услуга Превоз ученика основних школа, објављеног на Порталу јавних набавки од 07.06.2016.
године спровео отворени поступак јавне набавке услуга према конкурсној документацији
број 404-14/2016-III ( у даљем тексту: Конкурсна документација),
-да је Извршилац услуге доставио исправну понуду број ___ од______ године (у даљем
тексту: Понуда ) која је саставни део овог уговора. (попуњава наручилац).
-да је наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео одлуку о
додели уговора Извршиоцу услуге, под бројем _____од _______ 2016. године ( попуњава
наручилац).
Члан 1.
Извршилац се обавезује да у циљу реализације предмета уговора врши
превоз ученика оновних школа са територије општине Пећинци, на релацијама из члана
3. овог уговора, сваког радног дана по школском календару за 2016/2017 годину, као и
суботом уколико је радна за ученике, а према потребама Наручиоца исказаним у
техничким спецификацијама конкурсне документације. У складу са прихваћеном понудом,
и Одлуком о додели уговора бр.___ од ___.____. 2016. године. Наручилац се обавезује
да на име извршених услуга превоза исплати износ од________________________ РСД-а
без ПДВ-а, ____________________ РСД-а са ПДВ-ом.
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Члан 2.
Извршилац се обавезује да превоз ученика врши искључиво возилима
која задовољавају услове превоза ученика и других физичких лица.
Извршилац је обавезан да превоз ученика основних школа са територије Општине
Пећинци обавља у периоду од почетка до краја школске 2016/2017 године, односно од
01.09.2016. године до 31.08.2017. године, у складу са Законом о превозу у друмском
саобраћају ( Сл. Гласник РС. бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и
68/2015) као и другим позитивним прописима који регулишу ову област Извршилац се
обавезује да врши превоз ученика по школском календару радних дана, са редом вожње
у складу са преподневном и поподневном школском сменом. Ред вожње се може мењати
уз сагласност обе уговорне стране, по предлогу школе.
Извршилац услуге је дужан да превоз изврши благовремено, да обезбеди
техничку исправност аутобуса, а у складу са Законом о превозу у друмском саобраћају,
као и да испоштује све законске обавезе у вези сигурног и безбедног превоза ученика.
Члан 3.
Извршилац услуге се обавезује да превоз ученика изврши у складу са годишњим
програмима рада школа и школским календаром (Правилник о школском календару за
основне и средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине),
који су саставни део овог уговора за сваку календарску, односно школску годину, на
следећим релацијама:
ОШ ,,Слободан Бајић-Паја“ Пећинци

Релација

Број ученика

Попинци – Пећинци Попинци

46

Сибач – Пећинци Сибач

12

Прхово – Пећинци Прхово

28

Суботиште – Пећинци Суботиште

31

Брестач – Пећинци Брестач

32

Тип возила и регистарска ознака
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ОШ ,,Слободан Бајић-Паја“ Пећинци – подручна школа Доњи Товарник

Релација

Број ученика

Огар – Доњи
Товарник Огар

39

Тип возила и регистарска ознака

ОШ ,,Душан Јерковић Уча“ Шимановци

Релација

Број ученика

Сремски
Михаљевци –
Карловчић Сремски
Михаљевци

25

Тип возила и регистарска ознака

У случају повећања или смањења броја ученика до 10%, уговорена цена се неће због
тога мењати.
Члан 4.
Наручилац задржава право да :





у случају неодржаног превоза ученика најмање један дан умањи накнаду
за 50% на месечном нивоу.
у случају неодржаног превоза ученика најмање два дана узастопно, или
5 дана у току календарског месеца, да одмах једнострано раскине
уговор и ангажује другог превозника који би обављао уговорени превоз
на терет извршиоца највише до 60 дана, и у време отказног рока, након
чега се уговор са извршиоцем раскида.
О кашњењу или неодржаном превозу Наручиоца обавештавају школе
чији се превоз ученика врши.

Наручилац се обавезује да све евентуалне примедбе на квалитет превоза достави
извршиоцу у писаној форми, а извршилац је дужан да у року, не дужем од три дана,
отклони недостатке. Извршилац се обавезује да обезбеди континуирану хигијену возила
којим се превозе деца.
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Члан 5.
Сва плаћања по овом уговору Пружаоцу услуге ће Наручилац вршити у динарима
на основу достављених фактура.
Пружалац услуге је дужан да фактуре достави наручиоцу на адресу: Општинска
управа општине Пећинци, Слободана Бајића 5, 22410 Пећинци, на Писарници или
поштом. Обавезна назнака на фактири гласи: „Фактура у предмету број 404-14/2016III“.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до
износа срестава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да се износ накнаде за превоз ученика формира
месечно на бази стварног броја и врсте ангажованих возила и броја радних дана
школе за месец у којем је превоз извршен.
Пружалац услуга-превозник се обавезује да ће уговорени превоз извршити у свему
према опису и својој понуди датој за ову набавку.
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи
начин:
1) Пружалац услуге је у обавези да рачун/фактуру за извршен превоз претходног
месеца достави наручиоцу најкасније 15-ог дана текућег месеца, а наручилац
се обавезује да рачун/фактуру плати у року од 45 дана од дана достављања
фактуре за претходни месец.
Члан 8.
Извршилац услуга-превозник се обавезује да са потребним бројем аутобуса врши
превоз ученика основних школа на територији општине Пећинци од места становања до
школе и назад.
Извршилац услуга-превозник се обавезује да свој ред вожње у потпуности усклади
са наставним програмом, школским календаром и утврђеним сменама наставе основних
школа на територији општине Пећинци.
Члан 9.
Извршилац се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу бланко
сопствену меницу и менично овлаћење за добро извршење посла, у корист Наручиоца у
износу до 10% од вредности понуде бр._________ од ___.___. 2016.године, са роком
важења 10 дана након извршења посла.
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Члан 10.
Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана пријема писаног
обавештења о раскиду уговора.
Члан 11.
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и законски прописи који се односе на предмет овог уговора.
Члан 12.
Измене и допуне овог уговора важе само ако се дају у писменој форми и уз
обостарну сагласност уговорних страна.
Члан 13.
Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће
решавати споразумно.
У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Сремској
Митровици.
Члан 14.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране, а примењује
се од 01.09.2016. године до 31.08.2017. године.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака страна
задржава по 2 (два) примерка.
За ИЗВРШИОЦА

______________________

За НАРУЧИОЦА
НАЧЕЛНИК ОУ
мр Жељко Трбовић
_____________________

Напомена: Овај Модел уговора представња садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем. Понуђач је обавезан да попуни све стране модела уговора, парафира их и
печатира, потпише и овери модел уговора, чиме потврђује све наводе из своје понуде. Тако
попуњен модел уговора, понуђачи предају као саставни део понуде.Модел уговора потписује
лице овлашћено за заступање у заједничкој понуди.
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