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04/13-1461/05.12.13 године и Решења о образовању комисије за јавну набавку
04/13-1462 /05.12.2013.године Специјална болница за рехабилитацију Ивањица 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију Ивањица је припремила:

Адреса: 13.септембар бр.78 32250 Ивањица
Интернет страница: www.zavodivanjica.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 по партијама

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 04/13.набавка добара- ПРЕВОЗ ГОСТИЈУ И 
РАДНИКА ЗА ПОТРЕБЕ СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ИВАЊИЦА ПО 
ПАРТИЈАМА

Назив партије

1.Превоз гостију
6013000-услуге друмског путничког 
превоза за посебне намене

2. Превоз радника
6013000-услуге друмског путничког 
превоза за посебне намене

4.Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба) 
Милијанка Орестијевић тел:032-662-041помоћник директора дипломирани 
економиста pomdirzavod@yahoo.com и Јадранка Мартиновић Шеф рекреације 
032/662-260 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.04/13 су услуге
Опис предмета јавне набавке ПРЕВОЗ ГОСТИЈУ И РАДНИКА ЗА ПОТРЕБЕ 
СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ИВАЊИЦА (ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ
Назив и ознака из општег речника набавки:6013000-услуге друмског 
путничког превоза за посебне намене
2. Партије
Предмет је обликован у 2 партије детаљно су приказане у табеларном делу
понуде. 

Релација у којима ће се вршити превоз гостију

    1.ПРЕВОЗ ГОСТИЈУ

Ред.бр. РЕЛАЦИЈА УКУПНО КИЛОМЕТАРА
   1.  Ивањица-Манастир клисура -Ивањица

                   35 км

2. Ивањица-Манастир Студеница–Ивањица                  100 км

3. Ивањица-Голија–Ивањица                   80 км 

4. Ивањица- Јавор  –Ивањица                    60 км

5. Ивањица-Ковиље  –Ивањица                    60 км

6. Ивањица- Хала Црњево –Ивањица( укупан трансвер)

7. Ивањица- Овчарско кабларска клисура –Ивањица                 100 км

8. Ивањица- Гроб  Бошка Југовића–Ивањица                   15 км

9. Ивањица-Београд –Ивањица                 450 км

410. Ивањица-Ваљево  –Ивањица                 300 км

11. Ивањица-Крагујевац  –Ивањица                 270 км

12. Ивањица- Ужице  –Ивањица                140 км 

13. Ивањица- Краљево –Ивањица                 220 км   

14. Ивањица-  Нови Пазар –Ивањица                 230 км 

16. Ивањица- Чачак  –Ивањица                 140 км

18. Ивањица- Горњи Милановац  –Ивањица                 230 км 

19. Ивањица- Нови Сад –Ивањица                 600 км

Оквирни број гостију зависи од  попуњености капацитета односно броја гостију на 
годишњем нивоу и заинтересованости гостију одласка на излете веза од редног броја 1 
до редног броја  8 .
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Оквирни број гостију зависи од  попуњености капацитета односно броја гостију на 
годишњем нивоу  из поменутих места на релацији од редногброја 9 до редног броја 17
зависи од склопопљених уговора .

Релација  на којима ће се вршити превоз радника

    2. Превоз радника УКУПНО КИЛОМЕТАРА

Миловићи –Лучка река –Специјална болница Ивањица                    15 км

Специјална болница Ивањица- Лучка река- Миловићи                    15 км

Оквирни број радника 32
Радници приликом доласка на посао у Прву смену који полазе из Миловића
морају бити на местима поласка (станици) у 06:15;са Лучке Реке у 06:30 .По 
завршетку Прве смене испед Болнице радници морају бити у 14:05.За долазак у 
Другу смену који полазе из Миловића морају бити у 13:15 на месту поласка;са 
Лучке Реке у 13:30 .По завршетку Друге смене испед Болнице радници морају 
бити у 21:05

III  ВРСТА, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, КВАЛИТЕТ, РОК 
ИЗВРШЕЊА ,МЕСТО ПРЕВОЗА ГОСТИЈУ И РАДНИКА 

ПРЕЦИЗНО ОДРЕЂЕНО

   Врста ,спецификација ,количина и опис усуга која су предмет јавне
набавке ,детаљно су приказани у –табеларном делу понуде .Услуге 

превоза морају бити стандардног квалитета –сигуран и удобан превоз 
СВА ВОЗИЛА ИСПРАВНА И РЕГИСТРОВАНА у складу са важећим 

прописима о регистрацији моторних возила,а место поласка и доласка 
Специјална болница Ивањица ул.13.септембар бр 78 код партије бр 1,а за 
партију број 2 поласци место Прилике и Лучка Река а долазак  и повратак 

односно полазак Специјална болница Ивањица ул.13.септембар бр 78 
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       I V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне 
набавке дефинисане чл. 75. Закона, 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 законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

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);

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) 
Закона)

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да 
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине (чл. 75. ст. 2. Закона)

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавкелековаа 
, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне 
набавке,  дефинисане чл. 76. Закона о јавним набавкама став 2 , и 
то: 

1) -да поседује у свом возном парку најмање 5 комбија са 
бројем седишта 20,25 

    -да поседује  најмање 5 аутобуса са уграђеном климом са 
бројем седишта 50 

    2).да располаже неопходним финансијски капацитетом,односно 
да је  у предходној 2012.години пословао са оствареном добити или 
позитивном нулом.
1.3.Средство обезбеђења
Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву о средству,који је 
саставни део конкурсне документације.
Понуђач је дужан да приликом закључења уговора достави 
средство обезбеђења за извршење уговорене обавезе 
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:регистровану меницу са овлашћењем на износ од 10%од укупне 
вредности закљученог уговора .Менице морају бити бланко 
соло,безусловне и плативе на први позив,потписане од стране 
овлашћеног лицаи оверене печатом.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач 
доказује достављањем писане изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је 
у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном 
документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5)
Закона.доказује тако што доставља  важећу дозволу за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке и назив надлежног органа за 
издавање дозволе, коју доставља у виду неоверене копије. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у 
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду 
доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан 
да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у
поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 
услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 
5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених 
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни 
на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, 
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно 
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани 
начин.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке...........................[навести предмет јавне 
набавке] број ......................[навести редни број јавне набавкe], испуњава све 
услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар;

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре;

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која 
је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на њеној територији);

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

6) Понуђач испуњава додатне услове
a) да поседује Решење Агенције за лекове за стављање у промет 
,за сваку партију предмета јавне набавке 

    б)да располаже неопходним финансијски капацитетом,односно да       
је  у предходној 2012.години пословао са оствареном добити или 
позитивном нулом

Место:_____________                                                            Понуђач:
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                   

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.
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Додатни услов под по тачком 1.2)тачка1 доказује се достављањем изјавом о 
расположивим техничким капацитетима за партију 1и 2(образац  се налази на 
задњој страни тендерске документације)
       Испуњеност ДОДАТНИХ УСЛОВА за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа, у складу са чл. 76. ЗЈН и то:

1. Поседовање најмање 5 аутобуса, са најмање 49 туристичких седишта не 
рачунајући седиште возача, у сопственом возном парку (власништвo, лизингу, 
закуп и сл.)
Доказ:
Изјава, на мемомрандуму понуђача дата под материјалном и кривичном 

одговорношћу, о броју аутобуса са најмање 49 туристичких седишта не рачунајући 
седиште возача, којима располаже понуђач.

2.   Пет аутобуса за превоз гостију Болнице.
Доказ:
За сваки од четири понуђена аутобуса приложити фотокопију важеће саобраћајне 

дозволе о регистрованим аутобусима или други одговарајући доказ (уговор о закупу, 
уговор о лизингу и сл.)

  
- Испуњеност услова о постојању 49 места за седење не рачунајући седиште возача 
доказује се на основу фотокопије важећих саобраћајних дозвола (или потврда 
надлежног органа) понуђених аутобуса и прегледа понуђених аутобуса који ће 
Комисија извршити након отварања понуда о чему ће понуђачи бити благовремено 
обавештени.
- Уз фотокопије саобраћајних дозвола достављају се и две фотографије за сваки 
понуђени аутобус (прва фотографија је фотографија спољашњости аутобуса, друга 
фотографија је фотографија унутрашњости аутобуса)             

  3.  1. Поседовање најмање 5 комбија, са најмање 19,24 туристичких седишта не 
рачунајући седиште возача, у сопственом возном парку (власништвo, лизингу, 
закуп и сл.)
Доказ:
Изјава, на мемомрандуму понуђача дата под материјалном и кривичном 

одговорношћу, о броју комбија са најмање 19,24 туристичких седишта не рачунајући 
седиште возача, којима располаже понуђач.

    3. 2.   Пет комбија за превоз гостију и радника Болнице.
Доказ:
За сваки од пет понуђених  комбија приложити фотокопију важеће саобраћајне 

дозволе о регистрованим аутобусима или други одговарајући доказ (уговор о закупу, 
уговор о лизингу и сл.)

  
- Испуњеност услова о постојању 19,24 места за седење не рачунајући седиште возача 
доказује се на основу фотокопије важећих саобраћајних дозвола (или потврда 
надлежног органа) понуђених аутобуса и прегледа понуђених аутобуса који ће 
Комисија извршити након отварања понуда о чему ће понуђачи бити благовремено 
обавештени.
- Уз фотокопије саобраћајних дозвола достављају се и две фотографије за сваки 
понуђени аутобус (прва фотографија је фотографија спољашњости аутобуса, друга 
фотографија је фотографија унутрашњости аутобуса                                                                                                          
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НАПОМЕНА:
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана 

групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а 
доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе до испуњеност услова из члана 75. став 1. тач. 1)  до 4) 
Закона, а доказ из члана 75. став. 1.тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач 
извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана 
настанка промене у било ком од поменутих података из достављених докумената, о тој 
промени писмено обавести наручиоца.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама       

Додатни услов под тачком 1.2) тачка 2 доказује се достављањем биланса 
стања са мишљењем овлашћеног ревизора за предходну  2012 годину или 
извештај о бонитету за јавне набавке ,издат од Агенције за привредне 
регистре,у неовереној копији(који није старији од 6 месеци од дана 
објавлјивања јавног позива     

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке ПРЕВОЗ ГОСТИЈУ И РАДНИКА ЗА 
ПОТРЕБЕ СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ИВАЊИЦА (ЈЕДНОГОДИШЊЕ 
ПОТРЕБЕ број ЈН 04/2013, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 
то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан 
у одговарајући регистар;

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре;

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

Место:_____________                                                            Подизвођач:
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:Специјална болница за рехабилитацију 
Ивањица ул.13 септембар бр.78  32250 Ивањица са назнаком: ,,Понуда за
јавну набавку услуга– ПРЕВОЗ ГОСТИЈУ И РАДНИКА ЗА ПОТРЕБЕ 
СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ИВАЊИЦА(једногодишње потребе ЈН бр 04./2013.....]
- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од 
стране наручиоца до    22 .12.2013.године до12 часов

Напомена:
Водити рачуна о рокoвима за подношење понуда (чл. 99. Закона). Рок за 
подношење понуда рачуна се од дана објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки (нпр. уколико је позив за подношење понуда 
објављен дана 01.07.2013. године, рок за подношење понуда почиње да тече
првог наредног дана – 02.07.2013. године).
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Почетак и ток рокова не спречавају недеља и дани државних празника. Ако 
последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки 
други дан када наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана 
(нпр. уколико последњи дан рока за подношење понуда пада у суботу, када 
наручилац не ради, рок у тој ситуацији истиче првог наредног радног дана, 
односно у понедељак, уколико понедељак није нерадан дан - нпр. државни 
празник).
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом.
  
Напомена:
У овом делу конкурсне документације наручилац наводи саставне делове 
понуде (образац понуде, изјаве, узорке.........), посебне захтеве у погледу 
начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно 
података који морају да буду њихов саставни део, те прецизира ко 
попуњава, потписује и оверава те податке и обрасце када понуду подноси 
група понуђача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце 
дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање 
изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној 
понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити 
потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца 
који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 
одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи 
из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 
а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ

Oбавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну 
или обе партије, у ком случају ће у овом делу конкурсне документације 
наручилац предвидети да је понуђач дужан да у понуди наведе да ли се 
иста односи на целокупну набавку или само на одређене партије. У 
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случају да је предмет јавне набавке обликован у више партија, наручилац 
треба да дâ и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, како 
би се омогућило оцењивање за сваку партију посебно.

Ова јавна набавка је обликована у више посебних истоврсних целина (партија).
Партије су обележене арапским бројевима.Понуђач може да поднесе понуду за 
једну, више или за све партије које су предмет ове јавне набавке.

Пример:
- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора 

да обухвати најмање једну целокупну партију.
- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну 

набавку или само на одређене партије.
- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора 

бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 
Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или 
више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно 
могу бити достављени у једном.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Специјална 
болница за рехабилитацију Ивањица ул.13 септембар бр.78  32250 Ивањица 
са назнаком:„Измена понуде за јавну набавку добра- ПРЕВОЗ ГОСТИЈУ И 
РАДНИКА ЗА ПОТРЕБЕ СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ИВАЊИЦА ЈН бр04/2013] - НЕ 
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку (ЈН бр..04./2013. добра- ПРЕВОЗ ГОСТИЈУ И 
РАДНИКА ЗА ПОТРЕБЕ СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ИВАЊИЦА ЈН бр04/2013] -- НЕ 
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добра- ПРЕВОЗ ГОСТИЈУ И РАДНИКА ЗА 
ПОТРЕБЕ СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ИВАЊИЦА, ЈН бр 04/2013] - НЕ ОТВАРАТИ” 
или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра- ПРЕВОЗ ГОСТИЈУ И 
РАДНИКА ЗА ПОТРЕБЕ СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ИВАЊИЦА, ЈН бр 04/2013] - -
НЕ ОТВАРАТИ”.                                                                                                             
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
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ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 
3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 
 понуђачу који ће издати рачун,                                                                    
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 рачуну на који ће бити извршено плаћање, 
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Напомена:
Наручилац конкурсном документацијом може одредити и да се друга питања  
уређују наведеним споразумом, нпр. да споразум садржи  податке о понуђачу 
који ће у име групе потписивати образце из конкурсне документације.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како 
се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок за одложено плаћање је максимално 120 (стодвадесет)  дана, од дана
испостављања рачуна, на основу документа који испоставља понуђач, а којим 
је потврђена испорука добара.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност.                                                                                                              
У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену ,исти мора бити урачунат у 
цену дату у понуди .
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона.
11. Заштита података: 
Наручилац је дужан да: 
- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као
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такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; 
- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди; 
- чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и 
податке о поднетим понудама, до истека рока предвиђеног за отварање понуда. 
- неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена 
и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума 
и рангирање понуде.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу 
наручиоцау Специјална болница за рехабилитацију Ивањица ул.13 
септембар бр.78  32250 Ивањица , електронске поште на e-mail.
pomdirzavod@yahoo.com и или факсом на број 032/663-039 тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 
бр.04/2013.-набавка– ПРЕВОЗ ГОСТИЈУ И РАДНИКА ЗА ПОТРЕБЕ СПЕЦИЈАЛНЕ 
БОЛНИЦЕ ИВАЊИЦА.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
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После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 

14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за 
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу 
за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико 
таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења 
уговора преда наручиоцу меницу за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење 
посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства
понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а,
са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“. 
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – ПРЕВОЗ ГОСТИЈУ И 
РАДНИКА ЗА ПОТРЕБЕ СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ИВАЊИЦА за потребе
Специјална болница за рехабилитацију Ивањица(једногодишнје потребе)
, донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“ тако што ће се 
упоређивати укупна понуђена цена превоза, дата у Обрасцу понуде, 
рангирањем прихватљивих понуда, а према следећим комерцијалним
условима: 
• Рок плаћања је максимално до 120 дана од дана испостављања рачуна од 
стране понуђача за добра која су предмет јавне набавке. 
• Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде. 
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У ситуацији када постоје две или више понуда са истом најнижом ценом, 
предност ће имати понуда у којој је дала дажи рок плаћања. 
Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 
Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу 
Извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу 
уговора.

.

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом на e-mail......., факсом на број....... или препорученом 
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току 
целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико 
Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 

дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 
подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева 
за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  
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50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју 
се односи, корисник: Буџет Републике Србије). 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона.

17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 
112. став 2. тачка 5) Закон
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр______ од _____ за јавну набавку................................. – [навести 
предмет јавне набавке], ЈН број ...........

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање 
уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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                                       ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ
    1.ПРЕВОЗ ГОСТИЈУ- Партија бр.1

Ред.бр. РЕЛАЦИЈА Бр.
Гостију

ЈЕДИНИЧНА 
ЦЕНА (без 
пдв-а

УКУПНА ЦЕНА
(без ПДВ-а)

   1.  Ивањица-Манастир клисура -Ивањица
  158

2. Ивањица-Манастир  Студеница–Ивањица   397

3. Ивањица-Голија–Ивањица   625

4. Ивањица- Јавор  –Ивањица   154

5. Ивањица-Ковиље  –Ивањица   463

6. Ивањица- Хала Црњево –Ивањица( укупан 
трансвер)

   25

7. Ивањица- Овчарско кабларска клисура –Ивањица    47

8. Ивањица- Гроб  Бошка Југовића–Ивањица     70

9. Ивањица-Београд –Ивањица    275

410. Ивањица-Ваљево  –Ивањица      38

11. Ивањица-Крагујевац  –Ивањица      55  

12. Ивањица- Ужице  –Ивањица      91

13. Ивањица- Краљево –Ивањица     53

14. Ивањица-  Нови Пазар –Ивањица     17

16. Ивањица- Чачак  –Ивањица     53

18. Ивањица- Горњи Милановац  –Ивањица     20

19. Ивањица- Нови Сад –Ивањица     50

Оквирни број гостију је 1914 плус 25 укупни трансфер који зависи од  попуњености 
капацитета односно броја гостију на годишњем нивоу и заинтересованости гостију 
одласка на излете веза од редног броја 1 до редног броја  8 .
Оквирни број гостију 652зависи од  попуњености капацитета- склопљених уговора 
односно броја гостију на годишњем нивоу  из поменутих места на релацији од 
редногброја 9 до редног броја 17 зависи од склопопљених уговора .

Релација  на којима ће се вршити превоз радника
Овирни  број радника је  32.Цену за превоз радника исказати на месечном нивоу. 

    2. Превоз радника-Партија бр 2 ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА
(без пдв-а

УКУПНА ЦЕНА (без 
ПДВ-а)

Миловићи –Лучка река –Специјална болница Ивањица

Специјална болница Ивањица- Лучка река-Миловићи
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач:

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач:

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој 
понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив учесника у заједничкој 
понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3) Назив учесника у заједничкој 
понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА- ПРЕВОЗ ГОСТИЈУ И РАДНИКА ЗА ПОТРЕБЕ 
СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ИВАЊИЦА САБРАТИ Партију бр1. и партију бр 2
Уколико се фактурише за обе партије.

Укупна цена без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде

Датум               Понуђач
    М. П. 

_____________________________ ________________________________

5)а ОПИС ПРЕДМЕТА- ПРЕВОЗ ГОСТИЈУ ЗА ПОТРЕБЕ СПЕЦИЈАЛНЕ 
БОЛНИЦЕ ИВАЊИЦА (Партија бр1)

Укупна цена без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде

Датум               Понуђач
    М. П. 

_____________________________ ________________________________
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5)б ОПИС ПРЕДМЕТА- ПРЕВОЗ И РАДНИКА ЗА ПОТРЕБЕ СПЕЦИЈАЛНЕ 
БОЛНИЦЕ ИВАЊИЦА(Партија БР2) 

Укупна цена без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде

Датум               Понуђач
    М. П. 

_____________________________ ________________________________

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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно

                                              
6.ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
   Превоз гостију и радника врши се комбијима и аутобусима 
   Возила за прву и другу партију не смеју бити старија  од 15 година
   Понуђач    је у обавези  да  превоз  гостију и радника врши искључиво 
возилима којима је учествовао  у поступку јавне набавке                              
   Понуђач потврђује техничке карактеристике  у обрасцу изјаве о 
расположивости техничких капацитета
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VII МОДЕЛ УГОВОРА

                                                                                                                          Модел уговора
                                                                                              (понуђач попуњава, парафира
        и оверава сваку страну чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора) 

                                                      У Г О В О Р
                                   О јавној набавци добара – ПРЕВОЗ ГОСТИЈУ-Партија бр1. А ЗА 
ПОТРЕБЕ СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ИВАЊИЦА (једногодишње потребе) БРОЈ 04 / 
2013 
Закључен између: 

1. Специјална болница за рехабилитацију Ивањица ул.13 септембар бр.78  
32250 Ивањица , кога заступа др Радованка Предраговић -Стеванић/у даљем
тексту: Наручилац/ и
2. __________________________________________________________, кога заступа
______________________________________________ 
/у даљем тексту: Понуђач/ 

на следећи начин: 
Члан 1.

Превозник ће за потребе наручиоца обављати услуге превоза гостију код Наручиоца на 
организоване излете и други превоз по потреби у периоду од  јануара2014. године до јануара 
2015.године по захтеву Наручиоца.

Члан  2.
Наручилац, као организатор излета за Кориснике услуга-госте Специјалне болнице обавезује се 
да о потреби ангажовања превозника обавести најмање три (3) дана пре коришћења превоза.

Члан  3.
Превозник се обавезује да у случају евентуалне спречености обавести наручиоца у року од три 
(3) дана пре одређеног дана за излет, о немогућности да изврши превоз, а супротном биће 
обавезан да надокнади штету која настане за Наручиоца.
У случају да Наручилац искаже затев за превоз мањег броја гостију, а превозник није у 
могућности даисти обави, дужан је да Наручиоцу ангажује другог превозника. У супротном 
наручилац Може ангажовати другог превозника.

Члан  4.
Уговорене стране су се споразумеле да цена превоза по особи за излете, одлазак и повратак 
зависе од дестинације и то:
Ивањица-Манастир Клисура ....................................................                      динара по особи     
Ивањица- Манастир Студеница  .................................................... динара по особи
Ивањица-Голија   .........................................................................                     динара по особи
Ивањица- Јавор   ..........................................................................                     динара по особи
Ивањица-  Ковиље ...........................................................................  динара по особи
Завод-Хала Црњево.- трансфер....................................................... динара по особи
Ивањица-Овчарско кабларска клисура.............................................               динара по особи
Ивањица-Гроб Бошка Југовића -----------------------------------------   динара по особи
Ивањица-Београд –Ивањица............................................................. динара по особи
Ивањица-Ваљево  –Ивањица............................................................. динара по особи
Ивањица-Крагујевац  –Ивањица....................................................... динара по особи
Ивањица- Ужице  –Ивањица............................................................... динара по особи
Ивањица- Краљево –Ивањица.......................................................... динара по особи
Ивањица-  Нови Пазар –Ивањица...................................................... динара по особи
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Ивањица- Чачак  –Ивањица............................................................... динара по особи
Ивањица- Горњи Милановац  –Ивањица......................................... динара по особи
Ивањица- Нови Сад –Ивањица........................................................... динара по особи

За евентуалне друге превозне услуге цена се одређује Анексом овог уговора, а на основу 
километраже и времена проведеног на излету и путу.

Члан 5.
За извршени превоз, Превозник је дужан да достави фактуру коју ће наручилац измирити у 
законском року од___________ дана.
Порез на услуге урачунат је у цену превоза и исти је дужан да измири Превозник.

Члан 6.
Пре сваког уговореног поласка превоза сачињава се списак путника и оверава од стране 
овлашћеног руководиоца Специјалне болнице.

Члан 7.
За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одговарајући законски прописи, а 
за случај спора одлучиваће надлежни суд.

Овај уговор сачињен је у 5 истоветних примерака од којих три припадају Наручиоцу, а два 
Превознику.

                                                               
ЗА ПОНУЂАЧА,                                                                    ЗА  НАРУЧИОЦА, 

      директор
                                                                              др Радованка Предраговић -Стеванић
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                                                                                                                     Модел уговора
                                                                                              (понуђач попуњава, парафира
        и оверава сваку страну чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора) 

                                                        У Г О В О Р
                                   О јавној набавци добара – ПРЕВОЗ РАДНИКА(Партија бр.2) А ЗА 
ПОТРЕБЕ СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ИВАЊИЦА (једногодишње потребе) БРОЈ 04 / 
2013 
Закључен између: 

Између: 1. Специјална болница за рехабилитацију Ивањица, кога заступа
                   Директор Др Радованка Предраговић Стеванић (у даљем тексту: Наручилац) и
                2.
                    

Члан 1.

Превозник ће за потребе наручиоца обављати услуге превоза запослених радника почев од
год. на релацијама из правца Миловића преко Лучке реке до 

седишта Специјалне болнице.

Члан  2.

Наручилац се обавезује да превознику достави тачну сатницу коришћења услуга превоза која 
ће бити саставни део овог Уговора као и списак запослених који остварују право на превоз са 
тачним дестинацијама – путним станицама за улазак у возило.

Члан  3.

Превозник се обавезује да по приложеној сатници и списку запослених радника врши њихов 
превоз до седишта наручиоца као и да их по повратку са посла такође развезе до назначених 
дестинација.
Превозник се обавезује да превоз обавља сваког дана, а за случај да за неки од дана не буде 
потребе за превозом то неће чинити само уз писмени захтев наручиоца.

Члан  4.

Наручилац се обавезује да превознику исплати износ од динара до петог у 
месецу за претходни месец по извршеним услугама превоза радника. Превозник је дужан да 
достави фактуру коју ће наручилац измирити, а порез на услуге (превоз радника) садржан је у 
укупној цени превоза.

Члан 5.

За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одговарајући законски прописи –
Закон о облигационим односима, а за случај спора одлучиваће надлежни суд.

Овај уговор сачињен је у 5 истоветних примерака од којих 3 припадају наручиоцу, а 2 
превознику.

  ЗА    ПОНУЂАЧА                         ЗА    Н А Р У Ч И О ЦА
   Д и р е к т о р,
                                                                                Др Радованка Предраговић Стеванић
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум: М.П. Потпис понуђача
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 
                                                                           (Назив понуђача)
даје: 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке ПРЕВОЗ ГОСТИЈУ И РАДНИКА ЗА ПОТРЕБЕ 
СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ИВАЊИЦА, бр 04/2013], поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.
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На основу Члана 61 став 7 Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ 
124/12) и члан 12 Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавкии начину доказивања испуњености 
услова ( „Сл. Гласник РС“ 29/2013), захтева се

                                         ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
                                   О СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Обавезујем се да ћу, на основу Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ 
124/12), као ПОНУЂАЧ, по позиву број 04/ 2013– ПРЕВОЗ ГОСТИЈУ И РАДНИКА
ЗА ПОТРЕБЕ СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ИВАЊИЦА  за потребе Специјалне 
болнице  за рехабилитацију Ивањица (једногодишње потребе), који је упутила, 
као наручилац, приликом потписивања уговора, доставити наручиоцу средство 
обезбеђења, регистровану бланко соло меницу са овлашћењем на 10% износа 
од укупне вредностиуговореног посла, којом се обезбеђује испуњење уговорних 
обавеза. 
Обавезујем се, да ћу истовремено, са предајом менице, предати копије картона 
садепонованим потписима овлашћених лица понуђача. 

Датум:                                                                        Потпис овлашћеног лица: 
__________________                                          ___________________________ 

М.П
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Специјална болница за рехабилитацију  Ивањица  

ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКИХ КАПАЦИТЕТА

За јавну набавку број 04/2013, Превоз гостију и радника за потребе Специјалне 
болнице Ивањица.

Назив понуђача

Адреса

Под пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу изјављујем да сва 
наведена возила у потпуности испуњавају све захтеве Наручиоца:

За партију број 1:

Ред. 
број

Врста аутобуса
(марка, тип)

Год. 
производње

Број места 
(седење/стајање)

Посебна опрема
(необавезан унос)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Изјављујем да користимо:

- Властиту-туђу (одговарајуће заокружити) радионицу за аутобусе
(навести адресу)
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За партију број 2:

Ред. 
број

Врста аутобуса
(марка, тип)

Год. 
производње

Број места 
(седење/стајање)

Посебна опрема
(необавезан унос)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Изјављујем да користимо:

- властиту-туђу (одговарајуће заокружити) радионицу за аутобусе
(навести адресу).

Датум: Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или 
овлашћено лице члана групе.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима.
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