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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац: Развојна агенција Србије
Развојна агенција Србије (у даљем тексту: Наручилац) је основана на основу Закона о
улагањима („Службени гласник РС“, бр. 89/2015 и 95/2018) као јавна агенција за
обављање развојних, стручних и оперативних послова подстицања и реализације
директних улагања, промоције и повећања извоза, развоја и унапређења
конкурентности привредних субјеката, угледа и развоја Републике Србије у области
привреде и регионалног развоја.
Седиште Наручиоца: 11000 Београд, Кнеза Милоша 12,
Телефон: +381 11 3398 900,
Факс: +381 11 3398 550,
Интернет страница: www.ras.gov.rs,
Радно време Наручиоца је од понедељка до петка од 07:30 до 15:30 часова.

II ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. 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.
2. Партије
Предметна јавна набавка је обликована у три партије које се уговарају засебно.
Понуђач може поднети понуду за само једну партију, или за више партија.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке брoj M 1.2.12/2019 су услуге - набавка услуге изнајмљивања
возила са возачем за потребе Развојне агенције Србије.
Назив и ознака из општег речника набавки је:
 ОРН: 601 71000 - Најам путничких возила са возачем,

ОРН: 601 72000 - Најам аутобуса и међуградских аутобуса са возачем
4. Опис и процењена вредност Партија
Партија 1 - набавка услуге изнајмљивања путничког возила високе класе,
конфигурације од 4+1 до 6+1 седишта, са возачем за превоз путника у земљи
Под путничким возилом високе класе Наручилац подразумева путничко возило које
има вредност већу од 25.000,00 евра каталошке вредности у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан 31.12.2018. године.
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Процењена вредност Партије 1: 1.150.000,00 динара без ПДВ-а.
Партија 2 - набавка услуге изнајмљивања комби возила конфигурације 8+1 седишта
са возачем за превоз путника у земљи
Процењена вредност Партије 2: 250.000,00 динара без ПДВ-а.
Партија 3 - набавка услуге изнајмљивања aутобуса конфигурације од 10+1 до 20+1
седишта са возачем за превоз путника у земљи
Процењена вредност Партије 3: 466.666,00 динара без ПДВ-а.
5. Циљ поступка
Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци за Партије
1, 2 и 3. Уговор ће бити закључен са понуђачем којем Наручилац одлуком додели
уговор.
III ВРСТА, ОПИС УСЛУГА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, ВРЕМЕ УСПОСТАВЉАЊА
УСЛУГЕ И ОСТАЛЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ
1. Техничка спецификација
1.1.
Техничка спецификација за Партију 1
Врста возила која је предмет Партије 1:
 Путничко возило високе класе старости до 5 година са возачем, конфигурације
од 4+1 до 6+1 седишта, са пртљажним простором довољним за предвиђени број
путника;
 Године старости путничког возила високе класе утврђују се закључно са даном
отварања понуда;
 Под путничким возилом високе класе Наручилац подразумева путничко возило
које има вредност већу од 25.000,00 евра каталошке вредности у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан 31.12.2018.
године.
1.2.
Техничка спецификација за Партију 2
Врста возила која је предмет Партије 2:
 Комби возило старости до 5 година са возачем, конфигурације 8+1 седишта, са
пртљажним простором довољним за предвиђени број путника;
 Године старости комби возила утврђују се закључно са даном отварања понуда.
1.3.
Техничка спецификација за Партију 3
Врста возила која је предмет Партије 3:
 Aутобус старости до 5 година са возачем, конфигурације од 10+1 до 20+1
седишта, са пртљажним простором довољним за предвиђени број путника;
 Године старости аутобуса утврђују се закључно са даном отварања понуда.
1.4.

Заједничке техничке карактеристике за Партије 1, 2 и 3:

1.4.1
Услуга превоза за Партије 1, 2 и 3 обухвата превоз путника у земљи и то:
 Изнајмљивање возила са возачем по сату,
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 Услуга чекања по сату.
1.4.2.
Возила којима се врши превоз за Партије 1, 2 и 3 морају имати следеће
техничке карактеристике:
 Да поседују електронски програм стабилности ЕСП (AdvanceTrack, StabiliTrak)
и кочиони АБС систем,
 Да располажу исправним клима уређајима,
 Да сва седишта имају сигурносне појасеве,
 Поседовање исправне аудио опреме,
 Поседовање hot spot wirelles интернета.
1.4.3.
Понуђач је дужан да услугу изнајмљивања возила са возачем пружа
водећи рачуна о прописима који се односе на безбедност саобраћаја на путевима.
Наручилац ће имати потребу за изнајмљивањем возила са возачем на територији
Републике Србије.
Под услугом изнајмљивања возила са возачем подразумева се вршење превоза по
захтеву Наручиоца на жељену дестинацију, чекање и повратак на полазну дестинацију
или неку другу дестинацију по захтеву Наручиоца.
У случају да се Наручилац не враћа на полазну дестинацију, односно повратак
реализује на другачији начин, изабрани понуђач фактурише пуни износ по уговореној
услузи превоза.
Возила којима се врши превоз морају бити исправна, уредна и чиста.
У зависности од удаљености дестинације и планираног времена проведеног на путу,
понуђач је дужан да обезбеди потребан број возача.
У зависности од потреба Наручиоца, понуђач је дужан да обезбеди два или више
возила истовремено.
Tрошкови горива и паркинга су саставни део понуде.
Трошкове путарина сносиће Наручилац.
Ноћење и исхрану возача дужан је да обезбеди понуђач, а трошкове истих сносиће
Наручилац.
Понуђач ће трошкове ноћења и исхране возача, као и трошкове путарина фактурисати
у оквиру цене након извршене услуге.
Понуђач је сагласан да не фактурише вожњу која је отказана у случају више силе или
непредвеђених околности.
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2
Квалитет услуга за Партије 1, 2 и 3
Услуге које су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће
стандарде и испуњавати услове и захтеве из спецификације који су прописани
конкурсном документацијом.
3
Рок извршења услуга за Партије 1, 2 и 3
Услуге ће се вршити сукцесивно, у складу са потребама Наручиоца, у периоду од
годину дана од дана закључења уговора, у времену од 00.00 до 24.00 часова, 365 дана у
години.
Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, као и
поступање по приговору за Партије 1, 2 и 3
Контрола извршених услуга се врши од стране запослених код Наручиоца.
4

У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршене услуге, понуђач је
дужан да од момента усмене или писмене пријаве рекламације, отклони евентуалне
недостатке одмах, или у најкраћем могућем року.
У случају утврђених недостатака у квалитету возила понуђач је дужан да од момента
усмене или писмене пријаве рекламације отклони евентуалне недостатке најкасније у
року од 5 дана од дана рекламације.
5
Време успостављања услуге за Партије 1, 2 и 3
Услуга која је предмет ове јавне набавке ће се успоставити одмах по закључењу
уговора са изабраним понуђачем.
6
Време стављања возила на располагање за Партије 1, 2 и 3
Изнајмљивање возила са возачем вршиће се на основу писаног захтева Наручиоца, који
се подноси понуђачу најкасније 24 сата пре отпочињања превоза путника, а у случају
указане изненадне потребе Наручилац задржава право да захтева превоз и у краћем
року.

IV 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. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке прописани чланом
75. Закона за Партије 1 и 2
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
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привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) 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);
4) Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2.
Закона).
1.2. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке прописани чланом 75.
Закона за Партију 3
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 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);
4) Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2.
Закона).
5) Да има посебну дозволу надлежног органа за обављање делатности (члан 75. став
1. тачка 5. Закона ):
- Важећу лиценцу за обављање домаћег ванлинијског превоза путника коју издаје
министарство надлежно за послове саобраћаја (доставља се у фотокопији).
Додатни услови за понуђача прописани чланом 76. Закона за Партију 1
1) Технички капацитет
 Да поседује најмање 4 технички исправнa и регистрованa путничкa возила
високе класе (конфигурације од 4+1 до 6+1 седишта), старости до 5 година
закључно са даном отварања понуда и каталошке вредности веће од 25.000,00
евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на
дан 31.12.2018. године.

1.3.

2) Кадровски капацитет
 Да има радно ангажованих најмање 4 возача:
- који имају возачку дозволу В категорије,
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-

-

који имају најмање 5 година искуства управљања путничим возилом, на
пословима који су сродни пословима пружања услуге изнајмљивања
возила са возачем,
којима никадa није изрицана мера безбедности забране управљања
моторним возилом због насилничке вожње

Додатни услови за понуђача прописани чланом 76. Закона за Партију 2
1) Технички капацитет
 Да поседује најмање 3 технички исправна и регистрована комби возила
(конфигурације 8+1 седишта) старости до 5 година закључно са даном
отварања понуда;

1.4.

2) Кадровски капацитет
 Да има радно ангажованих најмање 2 возача:
- који поседују возачку дозволу одговарајуће категоријe за управљање
комби возилом,
- који имају најмање 5 година возачког искуства управљања комби
возилом, на пословима који су сродни пословима пружања услуге
изнајмљивања возила са возачем,
- којима никада није изрицана мера безбедности забране управљања
моторним возилом због насилничке вожње.
Додатни услови за понуђача прописани чланом 76. Закона за Партију 3
1) Технички капацитет
 Да поседује најмање 3 технички исправна и регистрована аутобуса
(конфигурације од 10+1 до 20+1 седишта) старости до 5 година закључно са
даном отварања понуда.

1.5.

2) Кадровски капацитет
 Да има радно ангажованих најмање 2 возача:
- који поседују возачку дозволу одговарајуће категоријe за управљање
аутобусом,
- који имају најмање 5 година возачког искуства управљања аутобусом, на
пословима који су сродни пословима пружања услуге изнајмљивања
возила са возачем,
- којима никада није изрицана мера безбедности забране управљања
моторним возилом због насилничке вожње.
Додатни услови за понуђача прописани чланом 76. Закона који су
заједнички за Партије 1, 2 и 3
1) Пословни капацитет:
 Да је активан и регистрован у одговарајућем регистру у делатности која је
предмет јавне набавке најмање 2 годинe пре године у којој је објављен позив
за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

1.6.

1.7. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
1.8.

Услови које мора да испуни свако од понуђача из групе понуђача у складу
чланом 81. Закона
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Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), до 4) Закона.
Услов из члана 75. став 2. Закона, мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача.
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И
ЧЛ. 76. ЗАКОНА

2.

2.1. Доказивање обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке прописаних
чланом 75. Закона за Партије 1 и 2
У складу са чланом 77. став 4. Закона, Наручилац је одредио да испуњеност свих или
појединих услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач доказује на
следећи начин:
Испуњеност ОБАВЕЗНИХ услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
понуђач доказује:
достављањем Изјаве о испуњавању услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4)
Закона (Образац број 2), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, дефинисане овом конкурсном
документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
-

Услов из члана 75. став 2. Закона, мора да испуни сваки понуђач, као и сваки
понуђач из групе понуђача и доказује се достављањем Изјаве понуђача о
поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона (Образац број 4), којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услов за
учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 2. Закона.

-

Доказивање обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке
прописаних чланом 75. Закона за Партију 3

2.2.

У складу са чланом 77. став 4. Закона, Наручилац је одредио да испуњеност свих или
појединих услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач доказује на
следећи начин:
Испуњеност ОБАВЕЗНИХ услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
понуђач доказује:
достављањем Изјаве о испуњавању услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4)
Закона (Образац број 2), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, дефинисане овом конкурсном
документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
-

-

Услов из члана 75. став 2. Закона, мора да испуни сваки понуђач, као и сваки
понуђач из групе понуђача и доказује се достављањем Изјаве понуђача о
поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона (Образац број 4), којом под
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-

пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услов за
учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 2. Закона.
Испуњеност обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач
доказује достављањем:
 Важеће лиценце за обављање домаћег ванлинијског превоза путника коју
издаје министарство надлежно за послове саобраћаја (доставља се у
фотокопији).

Уколико један понуђач подноси понуду за више Партија истовремено, доказе о
испуњености обавезних услова доставља потписане и оверене печатом у једном
примерку.
Доказивање додатних услова за учешће у поступку јавне набавке
прописаних чланом 76. Закона за Партију 1
1) Технички капацитет
 Да поседује најмање 4 технички исправнa и регистрованa путничкa возила
високе класе (конфигурације од 4+1 до 6+1 седишта), старости до 5 година
закључно са даном отварања понуда и каталошке вредности веће од 25.000,00
евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на
дан 31.12.2018. године;
Доказ: Изјава о испуњавању додатног услова – технички капацитет (Образац бр. 8) и
очитане или копиране саобраћајне дозволе за 4 (четири) путничка возила високе класе
која испуњавају овај додатни услов и која понуђач наводи у Обрасцу бр. 1 у делу: 5)
ОПИС УСЛУГЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ – ПАРТИЈА 1 са упутством како да се
попуни, табела 5.2)ПРОСЕЧНА СТАРОСТ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА ВИСОКЕ КЛАСЕ
2.3.

2) Кадровски капацитет
 Да има радно ангажованих најмање 4 возача:
- који имају возачку дозволу В категорије,
- који имају најмање 5 година искуства управљања путничим возилом, на
пословима који су сродни пословима пружања услуге изнајмљивања
возила са возачем,
- којима никадa није изрицана мера безбедности забране управљања
моторним возилом због насилничке вожње
Доказ: Изјава о испуњавању додатног услова – кадровски капацитет (Образац бр.
11)
Доказивање додатних услова за учешће у поступку јавне набавке
прописаних чланом 76. Закона за Партију 2
1) Технички капацитет
 Да поседује најмање 3 технички исправна и регистрована комби возила
(конфигурације 8+1 седишта) старости до 5 година закључно са даном
отварања понуда;
Доказ: Изјава о испуњавању додатног услова – технички капацитет (Образац бр. 9) и
очитане или копиране саобраћајне дозволе за 3 (три) комби возила која испуњавају
овај додатни услов и која понуђач наводи у Обрасцу бр. 1 у делу: 6) ОПИС УСЛУГЕ
СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ – ПАРТИЈА 2 са упутством како да се попуни, табела
6.2)ПРОСЕЧНА СТАРОСТ КОМБИ ВОЗИЛА.
2.4.

2) Кадровски капацитет
 Да има радно ангажованих најмање 2 возача:
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који поседују возачку дозволу одговарајуће категоријe за управљање
комби возилом,
- који имају најмање 5 година возачког искуства управљања комби
возилом, на пословима који су сродни пословима пружања услуге
изнајмљивања возила са возачем
- којима никада није изрицана мера безбедности забране управљања
моторним возилом због насилничке вожње.
Доказ: Изјава о испуњавању додатног услова – кадровски капацитет (Образац бр. 12)
-

Доказивање додатних услова за учешће у поступку јавне набавке
прописаних чланом 76. Закона за Партију 3
1) Технички капацитет
 Да поседује најмање 3 технички исправна и регистрована аутобуса
(конфигурације од 10+1 до 20+1 седишта) старости до 5 година закључно са
даном отварања понуда.
Доказ: Изјава о испуњавању додатног услова – технички капацитет (Образац бр. 10) и
очитане или копиране саобраћајне дозволе за 3 (три) аутобуса која испуњавају овај
додатни услов и која понуђач наводи у Обрасцу бр. 1 у делу: 7) ОПИС УСЛУГЕ СА
СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ – ПАРТИЈА 3 са упутством како да се попуни, табела
7.2)ПРОСЕЧНА СТАРОСТ АУТОБУСА.
2.5.

2) Кадровски капацитет
 Да има радно ангажованих најмање 2 возача:
- који поседују возачку дозволу одговарајуће категоријe за управљање
аутобусом,
- који имају најмање 5 година возачког искуства управљања аутобусом, на
пословима који су сродни пословима пружања услуге изнајмљивања
возила са возачем,
- којима никада није изрицана мера безбедности забране управљања
моторним возилом због насилничке вожње.
Доказ: Изјава о испуњавању додатног услова – кадровски капацитет (Образац бр. 13)
Доказивање додатних услова за учешће у поступку јавне набавке
прописаних чланом 76. Закона ЗАЈЕДНИЧКИХ за Партије 1, 2 и 3
1) Пословни капацитет:
Да је активан и регистрован у одговарајућем регистру у делатности која је предмет
јавне набавке најмање 2 годинe пре године у којој је објављен позив за подношење
понуда на Порталу јавних набавки.
Доказ: Изјава о испуњавању додатног услова – пословни капацитет (Образац бр.7)
2.6.

2.7. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача о испуњавању услова из члана 75. став 1. тачка 1) до
4) Закона (Образац број 3), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и
оверену печатом.
2.8.

Уколико понуду подноси група понуђача:
- Изјава о испуњавању услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона
(Образац број 2) мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
-Услов из члана 75. став 2. Закона, мора да испуни сваки понуђач из групе
понуђача и доказује се достављањем Изјаве понуђача о поштовању обавеза из
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члана 75. став 2. Закона (Образац број 4), којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услов за учешће у поступку
јавне набавке из члана 75. став 2. Закона.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је
понуда оцењена као најповољнија, а који није уписан у регистар понуђача који води
Агенција за привредне регистре, да достави на увид оригинал или оверену копују свих
или појединих доказа о испуњености услова. Наручилац доказе може да затражи и од
осталих понуђача.
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.
Ако Наручилац тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о
испуњености услова, испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне
јавне набавке из члана 75. Закона понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из члана 75. став 1. тач.1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
2) Услов из члана 75. став 1. тач.2) Закона – Доказ: ПРАВНА ЛИЦА: 1) Извод из
казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду,
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од
њих. ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ФИЗИЧКА ЛИЦА: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев
се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из члана 75. став 1. тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење
надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода или потврда Министарства привреде да се понуђач налази
у поступку приватизације
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
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4) Испуњеност обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, који се
захтева код подношења понуда за Партију 3, понуђач доказује достављањем:
- Важеће лиценце за обављање домаћег ванлинијског превоза путника коју
издаје министарство надлежно за послове саобраћаја.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре
не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) - извод из регистра Агенције за
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре. Лице уписано у регистар понуђача није дужно да доказује
испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
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.
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена
Понуђач подноси понуду на српском језику.
Понуђач своју понуду и пратећу документацију не може достављати електронским
путем, већ само на начин описан у одељку IV тачка 2. конкурсне документације.
Комуникација са понуђачима путем телефона није допуштена
2. Начин подношења понуде
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 или кутији је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу Писарнице Развојне агенције Србије, Кнеза Милоша
број 12, III спрат (канцеларија број 301), са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку Набавка услуге изнајмљивања возила са возачем, број M 1.2.12/2019 НЕ
ОТВАРАТИ Партија/е број ___(уписати број партије/а за коју/е се подноси/е
понуда/е)”
Уколико понуђач подноси понуде за више партија, исте могу бити поднете као
један пакет. Понуђач мора на коверти, јасно и читким рукописом навести број
партије/a за коју подноси понуду.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до
четвртка, 11.04.2019. године до 12.00 часова.
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.
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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.
Наручилац ће неблаговремену понуду по окончању поступка отварања понуда вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са Законом, позивом за подношење
понуда и конкурсном документацијом и мора да испуњава све услове за учешће у
поступку јавне набавке.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део конкурсне документације.
Обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране овлашћеног
лица понуђача и оверени печатом. Уколико су обрасци потписани од стране лица које
није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је доставити
овлашћење за потписивање уз понуду.
Обрасци из конкурсне документације се попуњавају читко, није дозвољено
попуњавање графитном оловком, свако бељење или подебљавање мора се парафирати
и оверити од стране понуђача.
Понуда мора да садржи потписане и печатом оверене обрасце садржане у
конкурсној документацији као и осталу доле наведену документацију.
1) Образац понуде са структуром цене и упутством како да се попуни (Образац
број 1);
2) Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. ст. 1. тачка 1) до 4) Закона
(Образац број 2);
3) Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. ст. 1. тачка 1) до 4)
Закона (Образац број 3) – попуњава се само у случају да понуђач подноси
понуду са подизвођачем;
4) Изјава понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона (Образац број
4);
5) Трошкови припреме понуде (Образац број 5) достављање овог обрасца није
обавезно;
6) Изјава о независној понуди (Образац број 6);
7) Изјава о испуњености додатног услова – пословни капацитет за Партије 1,2
и 3(Образац број 7);
8) Изјава о испуњености додатног услова – технички капацитет за Партију 1
(Образац број 8);
9) Изјава о испуњености додатног услова – технички капацитет за Партију 2
(Образац број 9);
10) Изјава о испуњености додатног услова – технички капацитет за Партију 3
(Образац број 10);
11) Изјава о испуњености додатног услова – кадровски капацитет за Партију 1
(Образац број 11);
12) Изјава о испуњености додатног услова – кадровски капацитет за Партију 2
(Образац број 12);
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13) Изјава о испуњености додатног услова – кадровски капацитет за Партију 3
(Образац број 13);
14) Модел уговора – Партија 1 понуђач доставља попуњен, са печатом и
потписом на крају уговора. У случају да понуђач не достави попуњен,
потписан и печатиран модел уговора, сматраће се да понуђач не прихвата
услове из конкурсне документације и таква понуда ће се сматрати
неприхватљивом, односно биће одбијена (Образац број 14а);
15) Модел уговора – Партија 2 понуђач доставља попуњен, са печатом и
потписом на крају уговора. У случају да понуђач не достави попуњен,
потписан и печатиран модел уговора, сматраће се да понуђач не прихвата
услове из конкурсне документације и таква понуда ће се сматрати
неприхватљивом, односно биће одбијена (Образац број 14б);
16) Модел уговора – Партија 3 понуђач доставља попуњен, са печатом и
потписом на крају уговора. У случају да понуђач не достави попуњен,
потписан и печатиран модел уговора, сматраће се да понуђач не прихвата
услове из конкурсне документације и таква понуда ће се сматрати
неприхватљивом, односно биће одбијена (Образац број 14в);
17) 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 – само у случају подношења заједничке
понуде;
18) Копија важеће лиценце за обављање домаћег ванлинијског превоза путника
коју издаје министарство надлежно за послове саобраћаја – у случају
подношења понуде за Партију 3;
19) Очитане или копиране саобраћајне дозволе за тражени број возила за које
понуђач доставља доказ о испуњености додатног услова у погледу
техничког капацитета.
3.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасце дате у конкурсној
документацију могу попунити, потписати и печатом оверити сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може одредити једног понуђача из групе који ће у име
групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној
документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и
кривичном одговорношћу, који морају бити потписани и оверени печатом од стране
сваког 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 изјаве под материјалном и
кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи
из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а која
чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.
4. Партије
Предметна јавна набавка је обликована у три партије.
5. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
6. Начин измене, допуне и опозива понуде
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У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде, односно непосредно или путем
поште у затвореној коверти или кутији.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Писарнице Развојне
агенције Србије, Кнеза Милоша број 12, III спрат (канцеларија број 301) са
назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуга: набавка услуге изнајмљивања возила са
возачем - број М 1.2.12/2019 Партија 1/2/3- НЕ ОТВАРАТИ ” или
,,Допуна понуде за јавну набавку услуга: набавка услуге изнајмљивања возила са
возачем - број М 1.2.12/2019 Партија 1/2/3- НЕ ОТВАРАТИ” или
,,Опозив понуде за јавну набавку услуга: набавка услуге изнајмљивања возила са
возачем - број М 1.2.12/2019 Партија 1/2/3- НЕ ОТВАРАТИ” или
,,Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга: набавка услуге изнајмљивања
возила са возачем - број М 1.2.12/2019 Партија 1/2/3- НЕ ОТВАРАТИ”
На полеђини коверте или кутије потребно је навести назив и адресу понуђача. У
случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно
назначити да се 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 мења, нити да
допуни своју понуду.
7. 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 (Образац број 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
8. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(Образац број 1), 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 свему у складу са упутством како
се доказује испуњеност услова (поглавље IV одељак 2.).
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.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава
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преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања
директно подизвођачу, Наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 (пет) дана од
дана добијања позива Наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све
ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара
Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење
уговорних обавеза, без обзира на број понуђача.
9. 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 2)
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 и
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у свему у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (поглавље IV одељак 2.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
10. Захтеви од којих зависи прихватљивост понуде
Понуђена добра морају у свему одговарати захтевима Наручиоца и задатим техничким
карактеристикама (спецификацијама).
10.2. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање ће се вршити сукцесивно по пруженој услузи, на основу рачуна изабраног
понуђача са спецификацијом пружених услуга, најкасније у року од 45 дана од дана
пријема рачуна од стране Наручиоца.
10.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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.
10.3. Захтеви у погледу квалитета предмета набавке
У складу са законским и подзаконским актима који су везани за услуге које су предмет
набавке.
11. 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.
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У цену је урачуната цена целокупног предмета јавне набавке.
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.
12. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења
испуњења обавеза понуђача
Понуђач са којим буде потписан уговор о предметној јавној набавци, обавезан је да, у
уговореном року, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла
преда наручиоцу:
1. бланко соло меницу потписану од стране овлашћеног лица понуђача у складу са
картоном депонованих потписа и оверену печатом,
2. менично овлашћење,
3. доказ о регистрацији менице,
4. копију картона депонованих потписа.
Средство обезбеђења за добро извршење посла траје 10 (десет) дана дуже од истека
рока трајања уговора и извршења предметних услуга. Вредност средства обезбеђења за
добро извршење посла утврђује се у износу који одговара висини од 10% од укупне
вредности уговора без обрачунатог пореза на додату вредност. У случају да понуђач не
извршава своје уговорне обавезе, Наручилац може активирати меницу без посебног
претходног обавештења Пружаоца услуга. Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не
преда наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року,
уговор не ступа на снагу (одложни услов), а наручилац задржава право да потпише
уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем.
13. Заштита поверљивости података које Наручилац ставља понуђачима на
располагање и укључујући и њихове подизвођаче
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на
располагање.
14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може сваког радног дана у периоду од 07:30-15:30 часова, у
писаном облику путем електронске поште на e-mail: senka.brusin@ras.gov.rs тражити
од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у
конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави 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, јавна набавка мале
вредности брoj M 1.2.12/2019”.
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам 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.
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15. Место, време и начин отварања понуда
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 11.04.2019. године (четвртак) са почетком
у 13.00 часова у седишту Наручиоца на адреси: Београд, Кнеза Милоша број 12, на IV
спрату, сала за састанке број 401.
16. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
Отварање понуда је јавно и могу да му присуствују сва заинтересована лица.
Овлашћени представници понуђача морају пре почетка отварања понуда предати
Комисији за јавну набавку овлашћење за учествовање у отварању понуда, како би
могли да учествују у поступку отварања понуда.
17. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код
понуђача односно његовог подизвођача и допуштене исправке
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.
Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, он ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву, 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.
18. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
19. Измена уговора о јавној набавци
Уколико Наручилац у току трајања уговора има потребу за већим обимом услуга које
су предмет овог поступка, Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци,
без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке до 5% од
укупне вредности уговора, о чему ће се сачинити анекс уговора, а у складу са чланом
115. Закона о јавним набавкама.
20. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које
има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због
поступања наручиоца противно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail:
senka.brusin@ras.gov.rs, или препорученом пошиљком са повратницом на адресу
Писарнице Наручиоца на адреси: 11000 Београд, Кнеза Милоша број 12, III спрат
(канцеларија 301).
Радно време Наручиоца је радним данима од понедељка до петка, од 07:30-15:30
часова.

Страна 20 од 61

Развојна агенција Србије – конкурсна документација
за јавну набавку мале вредности број М 1.2.12/2019
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 објављује обавештење на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) 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 и уколико је подносилац
захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 15. Закона.
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 објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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.
Захтев за заштиту права у смислу члана 151. став 1. тач.1) до 7) Закона треба да
садржи:
1) Назив и адресу подносиоца захтева и лица за контакт;
2) Назив и адресу наручиоца;
3) Податке о јавној набавци која је предмет захтева, доносно одлуци наручиоца;
4) Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) Чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) Потврду о уплати таксе;
7) Потпис подносиоца захтева.
Уколико поднети захтев за заштиту права не садржи све напред наведене
елементе Наручилац ће такав захтев одбацити закључком.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
60.000,00 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
Упутство о уплати таксе из члана 156. Закона
Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између
осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће
се:
I Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће
елементе:
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(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
II Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати
таксе наведене претходном тачком овог става.
III Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава);
IV Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу
са законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
VI КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
И РОК У КОЈЕМ ЋЕ БИТИ ЗАКЉУЧЕН ЗА ПАРТИЈЕ 1, 2 И 3
1. Врста критеријума за доделу уговора за Партије 1, 2 и 3, 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 „Економски
најповољнија понуда“.
Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на укупном збиру бодова
(пондера) за следеће елементе критеријума за сваку партију појединачно:
 ЦЕНА УСЛУГЕ ИЗНАЈМЉИВАЊА ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ ПО САТУ
Максималан број пондера за понуду са најнижом ценом услуге изнајмљивања возила
са возачем по сату износи 50 пондера.
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За остале понуде број пондера се израчунава тако што се у однос ставља цена из понуде
са најнижом ценом помножен максималним бројем пондера 50, према понуђеној цени
понуђача чија понуда се оцењује, као у формули:
најнижа цена х 50
цена понуђача који се оцењује
Напомене:
Уколико је понуђена цена 0,00 динара, за обрачун ће се користити износ 0,01 динара.
Приликом оцењивања понуда, заокруживање ће се вршити на две децимале.
Приликом оцењивања понуда за услугу изнајмљивања аутобуса са возачем (Партија
број 3), за обрачун се узима укупна цена услуге изнајмљивања аутобуса са возачем по
сату наведена под редним бројем 3. у табели у тачки 7.1) Обрасца понуде са
структуром цене и упутства како да се попуни.
 ПРОСЕЧНА СТАРОСТ ВОЗИЛА
Максималан број пондера за понуду са најмањом просечном старошћу возила, износи
30 пондера. Просечна старост возила сваког понуђача утврђује се сабирањем пондера
за свако возило за које понуђач достави доказ о испуњености додатног услова у
погледу техничког капацитета, а у складу са приложеном табелом.
Код овог критеријума бодује се просечна старост возила закључно са даном отварања
понуда, и то на следећи начин:

Ред.број

1.
2.
3.
4.

Датум прве регистрације
Од 01.01.2018. године
дана отварања понуда
Од 01.01.2017. године
31.12.2017. године
Од 01.01.2016. године
31.12.2016. године
Од 11.04.2014. године
31.12.2015. године

до
до
до
до

Број пондера за
путничка
возила високе
класе

Број
пондера
комби
возила

Број
пондера за
аутобусе

7.5

10

10

5

7

7

3

5

5

1

3

3

 ЦЕНА УСЛУГЕ ЧЕКАЊА ПО САТУ
Максималан број пондера за понуду са најнижом ценом услуге чекања по сату износи
20 пондера.
За остале понуде број пондера се израчунава тако што се у однос ставља цена из понуде
са најнижом ценом помножен максималним бројем пондера 20, према понуђеној цени
понуђача чија понуда се оцењује, као у формули:
најнижа цена х 20
цена понуђача који се оцењује
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Напомене:
Уколико је понуђена цена 0,00 динара, за обрачун ће се користити износ 0,01 динара.
Приликом оцењивања понуда, заокруживање ће се вршити на две децимале.
Приликом оцењивања понуда за услугу изнајмљивања аутобуса са возачем (Партија
број 3), за обрачун се узима укупна цена услуге чекања по сату наведена под редним
бројем 6. у табели у тачки 7.1) Обрасца понуде са структуром цене и упутства како да
се попуни.
Елементи критеријума на основу којих ће Наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем
пондера
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача чија је цена изнајмљивања возила са возачем по сату
нижа.
Уколико две или више понуда имају исти број пондера и исту цену изнајмљивања
возила са возачем по сату, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који
има највећи број возила са датумом прве регистрације од 01.01.2018. године до датума
отварања понуда.
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, исту цену изнајмљивања
возила са возачем по сату, као и исти број возила са датумом прве регистрације од
01.01.2018. године до датума отварања понуда, као најповољнија биће изабрана понуда
оног понуђача који има најнижу цену услуге чекања по сату.
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, исту цену изнајмљивања
возила са возачем по сату, исти број возила са датумом прве регистрације од
01.01.2018. године до датума отварања понуда као и исту цену услуге чекања по сату,
најповољнија понуда биће изабрана путем јавног жреба.
2.

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када
ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде
које имају једнаку исту укупну цену, једнаку цену прековременог сата уговореног ауто
дана и исту просечну старост возила. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити
јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију
одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће
бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће
доставити записник извлачења путем жреба.
3.

Рок у којем ће уговор бити достављен изабраном понуђачу

Уговор о јавној набавци ће бити достављен изабраном понуђачу којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права
из члана 149. Закона.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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) Закона, у року од осам дана од дана пријема одлуке о додели уговора од
стране понуђача којем је додељен уговор.
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VII
ОБРАСЦИ
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Образац број 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ И УПУТСВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
На основу позива за подношење понуде за јавну набавку услуга: Набавка
изнајмљивања возила са возачем ЈН бр. М 1.2.12/2019 - Партија број __ (понуђач
уписује) доставља се:
ПОНУДА број: ___________________
Датум: _____________________
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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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
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

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 УСЛУГЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ – ПАРТИЈА 1 са упутством како да се
попуни
ЦЕНА УСЛУГЕ ИЗНАЈМЉИВАЊА ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА ВИСОКЕ
КЛАСЕ СА ВОЗАЧЕМ

5.1)
Ред.
бр.
1

2

Врста возила

Врста услуге

Путничко возило високе
класе
(од 4+1 до 6+1 седишта)
Путничко возило високе
класе
(од 4+1 до 6+1 седишта)

Изнајмљивање
возила са возачем по
сату

Цена
без ПДВ-а

ПДВ

Цена са
ПДВ-ом

Услуга чекања по
сату

ПРОСЕЧНА СТАРОСТ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА ВИСОКЕ КЛАСЕ

5.2)
Ред.
број
1
2
3
4

Датум прве регистрације путничког возила високе класе

Број возила

Од 01.01.2018. године до дана отварања понуда
Од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године
Од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године
Од 11.04.2014. године до 31.12.2015. године

Важење понуде ______( минимум 30 дана од отварања понуда).
Датум

Понуђач
М. П.

______________

______________
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Упутство за попуњавање:
1. Тачка 5.1.
 у ред 1 уписати цену по једном сату за услугу изнајмљивања путничког возила
високе класе са возачем (од 4+1 до 6+1 седишта) са возачем без ПДВ-а, износ
ПДВ-а и цену са ПДВ-ом;
 у ред 2 уписати цену по једном сату за услугу чекања путничког возила високе
класе (од 4+1 до 6+1 седишта) без ПДВ-а, износ ПДВ-а и цену са ПДВ-ом;
2. Тачка 5.2.
 у ред 1 уписати број путничких возила високе класе са датумом прве
регистрације од 01.01.2018. године до дана отварања понуда;
 у ред 2 уписати број путничких возила високе класе са датумом прве
регистрације од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године;
 у ред 3 уписати број путничких возила високе класе са датумом прве
регистрације од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године;
 у ред 4 уписати број путничких возила високе класе са датумом прве
регистрације од 11.04.2014. године до 31.12.2015. године;

Напомене:
У табелу под тачком 5.2) Просечна старост путничког возила високе класе
распоредити према датуму прве регистрације 4 возила за која су достављени
докази (очитане или копије саобраћајних дозвола).
Образац понуде за Партију 1 понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су подаци који су у обрасцу понуде наведени тачни. 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
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6) ОПИС УСЛУГЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ – ПАРТИЈА 2 са упутством како
да се попуни
ЦЕНА УСЛУГЕ ИЗНАЈМЉИВАЊА КОМБИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

6.1)
Ред.
бр.

Врста возила

1

Комби возило (8+1
седишта)

2

Комби возило (8+1
седишта)

Врста услуге

Цена
без ПДВ-а

ПДВ

Цена са
ПДВ-ом

Изнајмљивање
возила са возачем по
сату
Услуга чекања по
сату

ПРОСЕЧНА СТАРОСТ КОМБИ ВОЗИЛА

6.2)
Ред.
број
1
2
3
4

Датум прве регистрације комби возила

Број возила

Од 01.01.2018. године до дана отварања понуда
Од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године
Од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године
Од 11.04.2014. године до 31.12.2015. године

У случају настанка потребе Наручиоца за услугом која није наведена у табели,
изабрани понуђач се обавезује да исту пружи и обрачуна у складу са изводом из
важећег ценовника понуђача, који мора бити оверен од стране понуђача, а на који
сагласност својим потписом даје лице овлашћено од стране Наручиоца.
Важење понуде ______( минимум 30 дана од отварања понуда).

Датум

Понуђач
М. П.

______________

______________
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Упутство за попуњавање:
1. Тачка 6.1.
 у ред 1 уписати цену по једном сату за услугу изнајмљивања комби возила са
возачем без ПДВ-а, износ ПДВ-а и цену са ПДВ-ом;
 у ред 2 уписати цену по једном сату за услугу чекања комби возила без ПДВ-а,
износ ПДВ-а и цену са ПДВ-ом;
2. Тачка 6.2.
 у ред 1 уписати број комби возила са датумом прве регистрације од 01.01.2018.
године до дана отварања понуда;
 у ред 2 уписати број комби возила са датумом прве регистрације од 01.01.2017.
године до 31.12.2017. године;
 у ред 3 уписати број комби возила са датумом прве регистрације од 01.01.2016.
године до 31.12.2016. године;
 у ред 4 уписати број комби возила са датумом прве регистрације од 11.04.2014.
године до 31.12.2015. године;

Напомене:
У табелу под тачком 6.2) Просечна старост комби возила распоредити према
датуму прве регистрације 3 возила за која су достављени докази (очитане или
копије саобраћајних дозвола).
Образац понуде за Партију 2 понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су подаци који су у обрасцу понуде наведени тачни. 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

Страна 32 од 61

Развојна агенција Србије – конкурсна документација
за јавну набавку мале вредности број М 1.2.12/2019

7) ОПИС УСЛУГЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ – ПАРТИЈА 3 са упутством како
да се попуни
ЦЕНА УСЛУГЕ ИЗНАЈМЉИВАЊА АУТОБУСА СА ВОЗАЧЕМ

7.1)
Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6

Врста возила

Врста услуге

Цена
без ПДВ-а

ПДВ

Цена са
ПДВ-ом

Изнајмљивање
возила са возачем по
сату
Аутобус (од 10+1 до
Услуга чекања по
15+1 седишта)
сату
Укупна цена услуге изнајмљивања возила са
возачем
Изнајмљивање
Аутобус (од 16+1 до
возила са возачем по
20+1 седишта)
сату
Аутобус (од 16+1 до
Услуга чекања по
20+1 седишта)
сату
Укупна цена услуге чекања по сату
Аутобус (од 10+1 до
16+1 седишта)

ПРОСЕЧНА СТАРОСТ АУТОБУСА

7.2)
Ред.
број
1
2
3
4

Датум прве регистрације аутобуса

Број возила

Од 01.01.2018. године до дана отварања понуда
Од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године
Од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године
Од 11.04.2014. године до 31.12.2015. године

У случају настанка потребе Наручиоца за услугом која није наведена у табели,
изабрани понуђач се обавезује да исту пружи и обрачуна у складу са изводом из
важећег ценовника понуђача, који мора бити оверен од стране понуђача, а на који
сагласност својим потписом даје лице овлашћено од стране Наручиоца.

Важење понуде ______( минимум 30 дана од отварања понуда).

Датум

Понуђач
М. П.

______________

______________
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Упутство за попуњавање:













1. Тачка 7.1.
у ред 1 уписати цену по једном сату за услугу изнајмљивања аутобуса
конфигурације од 10+1 до 15+1 седишта са возачем без ПДВ-а, износ ПДВ-а и
цену са ПДВ-ом;
у ред 2 уписати цену по једном сату за услугу изнајмљивања аутобуса
конфигурације од 16+1 до 20+1 седишта са возачем без ПДВ-а, износ ПДВ-а и
цену са ПДВ-ом;
у ред 3 уписати укупну цену услуге изнајмљивања аутобуса са возачем по
једном сату у збиру за аутобусе конфигурације од 10+1 до 15+1 седишта и
аутобусе конфигурације од 16+1 до 20+1 седишта без ПДВ-а, износ ПДВ-а и
укупну цену са ПДВ-ом;
у ред 4 уписати цену по једном сату за услугу чекања аутобуса конфигурације
од 10+1 до 15+1 седишта без ПДВ-а, износ ПДВ-а и цену са ПДВ-ом;
у ред 5 уписати цену по једном сату за услугу чекања аутобуса конфигурације
од 16+1 до 20+1 седишта без ПДВ-а, износ ПДВ-а и цену са ПДВ-ом;
у ред 6 уписати укупну цену услуге чекања аутобуса по једном сату у збиру за
аутобусе конфигурације од 10+1 до 15+1 седишта и аутобусе конфигурације од
16+1 до 20+1 седишта без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом.
2. Тачка 7.2.
у ред 1 уписати број аутобуса са датумом прве регистрације од 01.01.2018.
године до дана отварања понуда;
у ред 2 уписати број аутобуса са датумом прве регистрације од 01.01.2017.
године до 31.12.2017. године;
у ред 3 уписати број аутобуса са датумом прве регистрације од 01.01.2016.
године до 31.12.2016. године;
у ред 4 уписати број аутобуса са датумом прве регистрације од 11.04.2014.
године до 31.12.2015. године;

Напомене:
У табелу под тачком 7.2) Просечна старост аутобуса распоредити према датуму
прве регистрације 3 возила за која су достављени докази (очитане или копије
саобраћајних дозвола).
Образац понуде за Партију 3 понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су подаци који су у обрасцу понуде наведени тачни. 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
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Образац број 2
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1 ТАЧ. 1) ДО 4) ЗАКОНА
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________________________ из _______________, ул.
____________________ бр. ___, матични број: ____________, ПИБ: ______________ у
поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге изнајмљивања возила са
возачем број M 1.2.12/2019, испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
тачка, 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, није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3) 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).

Датум:
_____________

М.П.

Понуђач:
______________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача и оверена печатом
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Образац број 3
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1 ТАЧ. 1) ДО 4) ЗАКОНА
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________
из
_______________,
ул.
____________________ бр. ___, матични број: ____________, ПИБ: ______________ у
поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге изнајмљивања возила са
возачем M 1.2.12/2019, испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
тачка Закона о јавним набавкама, 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) 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).

Датум:
_____________

М.П.

Понуђач:
______________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом
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Образац број 4
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________________________ из _______________, ул.
____________________ бр. ___, матични број: ____________, ПИБ: ______________ у
поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге изнајмљивања возила са
возачем M 1.2.12/2019, је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:
_____________

М.П.

Понуђач:
______________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача и оверена печатом
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Образац број 5
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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Образац број 6
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), __________________________________ (навести назив
понуђача), даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке – услуге изнајмљивања возила са возачем број M
1.2.12/2019, 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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Образац број 7
Изјава о испуњености додатног услова – пословни капацитет
- за Партије 1, 2 и 3 -

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у поступку јавне
набавке број М 1.2.12/2019 за набавку: Услуга изнајмљивања возила са возачем, дајем
изјаву да је Понуђач ____________________________________ из _______________,
ул. ____________________ бр. ___, матични број: ____________, ПИБ:
______________, активан и регистрован у одговарајућем регистру у делатности која је
предмет јавне набавке најмање 2 годинe пре године у којој је објављен позив за
подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Датум:
_____________

Понуђач:
М.П.

______________

*заокружити број Партије/а за које се подноси понуда
1
2
3

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица једног понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац број 8

Изјава о испуњености додатног услова – технички капацитет
- за Партију 1-

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у поступку јавне
набавке број М 1.2.12/2019 за набавку: Услуга изнајмљивања возила са возачем, дајем
изјаву да Понуђач ____________________________________ из _______________, ул.
____________________ бр. ___, матични број: ____________, ПИБ: ______________,
поседује најмање 4 технички исправнa и регистрованa путничкa возила високе класе
(конфигурације од 4+1 до 6+1 седишта), старости до 5 година закључно са даном
отварања понуда и каталошке вредности веће од 25.000,00 евра у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан 31.12.2018. године.

Датум:
_____________

Понуђач:
М.П.

______________

Напомене: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица једног понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уз ову Изјаву достављају се и очитане или копиране саобраћајне дозволе за 4
путничка возила високе класе.
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Образац број 9

Изјава о испуњености додатног услова – технички капацитет
- За Партију 2 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у поступку јавне
набавке број М 1.2.12/2019 за набавку: Услуга изнајмљивања возила са возачем, дајем
изјаву да Понуђач ____________________________________ из _______________, ул.
____________________ бр. ___, матични број: ____________, ПИБ: ______________,
поседује најмање 3 технички исправна и регистрована комби возила (конфигурације
8+1 седишта) старости до 5 година закључно са даном отварања понуда.

Датум:
_____________

Понуђач:
М.П.

______________

Напомене: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица једног понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уз ову Изјаву достављају се и очитане или копиране саобраћајне дозволе за 3 комби
возила.
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Образац број 10
Изјава о испуњености додатног услова – технички капацитет
- за Партију 3 -

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у поступку јавне
набавке број М 1.2.12/2019 за набавку: Услуга изнајмљивања возила са возачем, дајем
изјаву да Понуђач ____________________________________ из _______________, ул.
____________________ бр. ___, матични број: ____________, ПИБ: ______________,
поседује најмање 3 технички исправна и регистрована аутобуса (конфигурације од
10+1 до 20+1 седишта) старости до 5 година закључно са даном отварања понуда.

Датум:
_____________

Понуђач:
М.П.

______________

Напомене: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица једног понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уз ову Изјаву достављају се и очитане или копиране саобраћајне дозволе за 3
аутобуса.
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Образац број 11
Изјава о испуњености додатног услова – кадровски капацитет
- за Партију 1 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у поступку јавне
набавке број М 1.2.12/2019 за набавку: Услуга изнајмљивања возила са возачем, дајем
изјаву да Понуђач ____________________________________ из _______________, ул.
____________________ бр. ___, матични број: ____________, ПИБ: ______________,
има радно ангажованих најмање 4 возача:
- који имају возачку дозволу В категорије,
- који имају најмање 5 година искуства управљања путничим возилом, на
пословима који су сродни пословима пружања услуге изнајмљивања
возила са возачем,
- којима никадa није изрицана мера безбедности забране управљања
моторним возилом због насилничке вожње.

Датум:
_____________

Понуђач:
М.П.

______________

Напомене: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица једног понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац број 12
Изјава о испуњености додатног услова – кадровски капацитет
- за Партију 2 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у поступку јавне
набавке број М 1.2.12/2019 за набавку: Услуга изнајмљивања возила са возачем, дајем
изјаву да Понуђач ____________________________________ из _______________, ул.
____________________ бр. ___, матични број: ____________, ПИБ: ______________,
има радно ангажованих најмање радно ангажованих најмање 2 возача:
- који поседују возачку дозволу одговарајуће категоријe за управљање
комби возилом,
- који имају најмање 5 година возачког искуства управљања комби
возилом, на пословима који су сродни пословима пружања услуге
изнајмљивања возила са возачем
- којима никада није изрицана мера безбедности забране управљања
моторним возилом због насилничке вожње.

Датум:
_____________

Понуђач:
М.П.

______________

Напомене: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица једног понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац број 13
Изјава о испуњености додатног услова – кадровски капацитет
- за Партију 3 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у поступку јавне
набавке број М 1.2.12/2019 за набавку: Услуга изнајмљивања возила са возачем, дајем
изјаву да Понуђач ____________________________________ из _______________, ул.
____________________ бр. ___, матични број: ____________, ПИБ: ______________,
има радно ангажованих најмање радно ангажованих најмање 2 возача:
- који поседују возачку дозволу одговарајуће категоријe за управљање
аутобусом,
- који имају најмање 5 година возачког искуства управљања аутобусом, на
пословима који су сродни пословима пружања услуге изнајмљивања
возила са возачем
- којима никада није изрицана мера безбедности забране управљања
моторним возилом због насилничке вожње.

Датум:
_____________

Понуђач:
М.П.

______________

Напомене: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица једног понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац број 14а
МОДЕЛ УГОВОРА– Партија 1
УГОВОР ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ИЗНАЈМЉИВАЊА ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА
ВИСОКЕ КЛАСЕ СА ВОЗАЧЕМ
Закључен између:
РАЗВОЈНE АГЕНЦИЈE СРБИЈЕ, са седиштем у Београду, улица Кнеза Милоша
број 12, матични број: 17905031, ПИБ: 109336535, коју заступа в.д. директора Радош
Газдић (у даљем тексту: Наручилац),
и
__________________________________, са седиштем у _________________________,
ул.
_______________________________,
бр.
________,
матични
број:
___________________________,
ПИБ:
__________________;
рачун
број:
______________________________ код ______________________ банке, кога заступа
____________________________ (у даљем тексту: Пружалац услуге).
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности дел. број 1-06-404-57/2019-2 oд 29.03.2019. године и на основу позива за
подношење понуда за набавку услуге изнајмљивања возила са возачем, спровео
поступак јавне набавке мале вредности број M 1.2.12/2019;
- да је Пружалац услуге доставио понуду број _______________, која се налази у
прилогу овог уговора и његов је саставни део;
- да понуда Пружаоца услуге у потпуности одговара опису услуге и техничким
карактеристикама (спецификацијама) предмета јавне набавке из конкурсне
документације, која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део;
- да је Наручилац у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама и Одлуком о
додели уговора број _________________ (попуњава Наручилац), изабрао Пружаоца
услуге, чиме су се коначно стекли услови за закључење уговора.
ПРЕДМЕТ
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка услуге изнајмљивања путничког возила високе класе
са возачем које има вредност већу од 25.000,00 евра каталошке вредности у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан 31.12.2018. године, и
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конфигурације од 4+1 до 6+1 седишта, за превоз путника у земљи, у свему према
техничким спецификацијама и понуди Пружаоца услуге број _____________ од
___________године, које се налазе у прилогу овог уговора и чине његов саставни део.
Наручилац ће имати потребу за изнајмљивањем путничког возила високе класе са
возачем на територији Републике Србије.
Услуге које су предмет овог уговора ће се извршавати у обиму, количини и динамиком
у складу са потребама и захтевима Наручиоца.
ЦЕНА И ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Члан 3.
Укупна вредност Уговора је највише до процењене вредности јавне набавке, што
износи 1.150.000,00 (словима: један милион сто педесет хиљада) динара без ПДВ-а,
односно 1.380.000,00 (словима: један милион триста осамдесет хиљада) динара са
ПДВ-ом.
Уговорне стране су сагласне да Наручилац није у обавези да утроши сва планирана
средства која су означена као максимална уговорена вредност.
Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене из понуде Пружаоца услуге број
______________ фиксне и не могу се мењати у току важења Уговора.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 4.
Пружалац услуге се обавезује да извршава услуге из члана 2. овог уговора у свему
према техничким спецификацијама и Обрасцу понуде (Образац број 1), а у сарадњи са
Наручиоцем.
Пружалац услуге се обавезује да услуге обавља ажурно, стручно и квалитетно, у
складу са добрим пословним обичајима, правилима и стандардима струке.
Члан 5.
Пружалац услуге је дужан да обезбеди возило тражене конфигурације која испуњава
услове прописане законом и предвиђене техничком спецификацијом и понудом
Пружаоца услуге.
У зависности од удаљености дестинације и планираног времена проведеног на путу,
Пружалац услуге је дужан да обезбеди потребан број возача.
Пружалац услуге је дужан да Наручиоцу у складу са његовим захтевом обезбеди 2
(два) или више возила истовремено.
Члан 6.
Возила којима се врши превоз морају бити исправна, уредна и чиста.
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Возач који обавља превоз мора бити уредан, обавезан је да све време носи одело и
пожељно је да зна енглески језик.
Возач који обавља превоз дужан је да помогне око пртљага при уласку и изласку из
возила, као и да консултује странку/е да ли хоће да слушају музику или други аудио
програм.
Члан 7.
Tрошкови горива и паркинга су саставни део услуге изнајмљивања возила по сату из
понуде Пружаоца услуга.
Трошкове путарина сносиће Наручилац.
Ноћење и исхрану возача дужан је да обезбеди Пружалац услуге, а трошкове истих
сносиће Наручилац.
Пружалац услуге ће трошкове ноћења и исхране возача, као и трошкове путарина
фактурисати у оквиру цене након извршене услуге.
Пружалац услуге је сагласан да не фактурише вожњу која је отказана у случају више
силе или непредвеђених околности.
У случају да се Наручилац задржава на одређеној адреси у земљи, понуђач је дужан да
понуди најјефтинију варијанту за Наручиоца, односно да утврди да ли је повољније да
рачуна сате чекања и да остане са возилом током трајања боравка или да се врати на
одредиште и да се у договорено време врати по Наручиоца.
Члан 8.
Плаћање ће се вршити сукцесивно по пруженој услузи, на основу рачуна Пружаоца
услуге са спецификацијом пружених услуга.
Наручилац се обавезује да у року од најдуже 45 дана од пријема исправно
испостављеног рачуна изврши плаћање на рачун Пружаоца услуге број
_____________________ код _____________________ банке (попуњава понуђач) .
Наручилац и Пружалац услуге дужни су да у моменту закључења овог уговора одреде
овлашћена лица за комуникацију и реализацију уговорних обавеза.
Овлашћено лице Наручиоца дужно је да благовремено поднесе захтев за пружање
услуга предвиђених чланом 2. овог уговора овлашћеном лицу Пружаоца услуге.
Наручилац задржава право да откаже наручену вожњу у случају више силе или
непредвиђених околности, а Пружалац услуге је сагласан да у том случају услугу
вожње не фактурише.
РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Члан 9.
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Изнајмљивање возила са возачем вршиће се сукцесивно у складу са потребама
Наручиоца, на основу писаног захтева Наручиоца, који се подноси Извршиоцу услуга
најкасније 24 сата пре отпочињања превоза путника.
У случају указане изненадне потребе Наручилац задржава право да захтева превоз и у
краћем року.
Писани захтев Наручиоца за изнајмљивање возила садржи нарочито: датум
отпочињања превоза, број дана, маршуту пута, број путника, врсту и број возила.
Пружалац услуга је дужан да у року од сат времена од пријема писаног захтева за
изнајмљивање возила, Наручиоца обавести да ли ће имати на располагању тражено
возило за тражени термин.
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 10.
Пружалац услуге је обавезан да у року од 5 дана од дана закључења Уговора као
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда Наручиоцу:
1. оригинал бланко меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу, потписану од
стране овлашћеног лица Пружаоца услуга у складу са картоном депонованих потписа и
оверену печатом,
2. менично овлашћење, потписано од стране овлашћеног лица понуђача у складу са
картоном депонованих потписа и оверено печатом,
3. доказ о регистрацији менице,
4. копију картона депонованих потписа.
Средство обезбеђења за добро извршење посла, односно меница издаје се у износу који
одговара висини од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог пореза на
додату вредност, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока
важења Уговора.
Сви трошкови по основу издавања средстава финансијског обезбеђења за добро
извршење посла иду на терет Пружаоца услуге.
У случају да Пружалац услуга не извршава своје уговорне обавезе, Наручилац ће
активирати меницу без посебног претходног обавештења Пружаоца услуга.
ПРИМЕДБЕ И РЕКЛАМАЦИЈЕ
Члан 11.
Контрола извршених услуга се врши од стране запослених код Наручиоца.
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршене услуге, Пружалац
услуге је дужан да од момента усмене или писмене пријаве рекламације, отклони
евентуалне недостатке одмах, или у најкраћем могућем року.
У случају утврђених недостатака у квалитету возила Пружалац услуге је дужан да од
момента усмене или писмене пријаве рекламације отклони евентуалне недостатке
најкасније у року од 5 дана од дана рекламације.
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ПРАВНО ДЕЈСТВО И ВАЖЕЊЕ УГОВОРА
Члан 12.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних
страна. Уговор се закључује на период од годину дана од дана његовог потписивања од
стране Уговорних страна, а може престати да важи и раније, уколико у наведеном
временском периоду вредност извршених услуга досегне износ укупне уговорене
вредности из члана 3. овог уговора.
Плаћања по уговору у 2019. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених
Финансијским планом Наручиоца за 2019. годину за ове намене. За обавезе које по
Уговору доспевају у 2020. години Наручилац ће вршити плаћања након дате
сагласности Владе Републике Србије на Финансијски план за 2020. годину или
доношења одлуке о привременом финансирању, у супротном Уговор престаје да важи
без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране Наручиоца.
Уговорне стране су сагласне да закључе анекс Уговора, уколико се за тим укаже
потреба, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора Уговорне стране ће
покушати да реше споразумно.
Уколико спорови између Наручиоца и Пружаоца услуге не буду били решени
споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Београду.
Члан 14.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона
о облигационим односима.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка
за сваку Уговорну страну.
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ
_________________________

ЗА НАРУЧИОЦА
_________________________
в.д. директора Радош Газдић

Напомена: Модел уговора за Партију 1, понуђач доставља попуњен, са печатом и
потписом на крају уговора. У случају да понуђач не достави попуњен, потписан и
печатиран модел уговора, сматраће се да понуђач не прихвата услове из конкурсне
документације и таква понуда ће се сматрати неприхватљивом, односно биће
одбијена.
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Образац број 14б
МОДЕЛ УГОВОРА– Партија 2
УГОВОР ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ИЗНАЈМЉИВАЊА КОМБИ ВОЗИЛА СА
ВОЗАЧЕМ
Закључен између:
РАЗВОЈНE АГЕНЦИЈE СРБИЈЕ, са седиштем у Београду, улица Кнеза Милоша
број 12, матични број: 17905031, ПИБ: 109336535, коју заступа в.д. директора Радош
Газдић (у даљем тексту: Наручилац),
и
__________________________________, са седиштем у _________________________,
ул.
_______________________________,
бр.
________,
матични
број:
___________________________,
ПИБ:
__________________;
рачун
број:
______________________________ код ______________________ банке, кога заступа
____________________________ (у даљем тексту: Пружалац услуге).
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности дел. број 1-06-404-57/2019-2 oд 29.03.2019. године и на основу позива за
подношење понуда за набавку услуге изнајмљивања возила са возачем, спровео
поступак јавне набавке мале вредности број M 1.2.12/2019;
- да је Пружалац услуге доставио понуду број _______________, која се налази у
прилогу овог уговора и његов је саставни део;
- да понуда Пружаоца услуге у потпуности одговара опису услуге и техничким
карактеристикама (спецификацијама) предмета јавне набавке из конкурсне
документације, која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део;
- да је Наручилац у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама и Одлуком о
додели уговора број _________________ (попуњава Наручилац), изабрао Пружаоца
услуге, чиме су се коначно стекли услови за закључење уговора.
ПРЕДМЕТ
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка услуге изнајмљивања комби возила конфигурације
8+1 седишта са возачем за превоз путника у земљи, у свему према техничким
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спецификацијама и понуди Пружаоца услуге број _____________ од
___________године, које се налазе у прилогу овог уговора и чине његов саставни део.
Наручилац ће имати потребу за изнајмљивањем комби возила са возачем на територији
Републике Србије.
Услуге које су предмет овог уговора ће се извршавати у обиму, количини и динамиком
у складу са потребама и захтевима Наручиоца.
ЦЕНА И ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Члан 3.
Укупна вредност Уговора је највише до процењене вредности јавне набавке, што
износи 250.000,00 (словима: двеста педесет хиљада) динара без ПДВ-а, односно
300.000,00 (словима: триста хиљада) динара са ПДВ-ом.
Уговорне стране су сагласне да Наручилац није у обавези да утроши сва планирана
средства која су означена као максимална уговорена вредност.
Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене из понуде Пружаоца услуге број
______________ фиксне и не могу се мењати у току важења Уговора.
За све услуге које нису наведене у понуди Пружаоца услуге, исти је у бавези је да их
пружи и обрачуна у складу са изводом из важећег ценовника, који мора бити оверен од
стране Пружаоца услуге, а на који сагласност својим потписом даје лице овлашћено од
стране Наручиоца.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 4.
Пружалац услуге се обавезује да извршава услуге из члана 2. овог уговора у свему
према техничким спецификацијама и Обрасцу понуде (Образац број 1), а у сарадњи са
Наручиоцем.
Пружалац услуге се обавезује да услуге обавља ажурно, стручно и квалитетно, у
складу са добрим пословним обичајима, правилима и стандардима струке.
Члан 5.
Пружалац услуге је дужан да обезбеди возило тражене конфигурације која испуњава
услове прописане законом и предвиђене техничком спецификацијом и понудом
Пружаоца услуге.
У зависности од удаљености дестинације и планираног времена проведеног на путу,
Пружалац услуге је дужан да обезбеди потребан број возача.
Пружалац услуге је дужан да Наручиоцу у складу са његовим захтевом обезбеди 2
(два) или више возила истовремено.
Члан 6.
Возила којима се врши превоз морају бити исправна, уредна и чиста.
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Возач који обавља превоз мора бити уредан, обавезан је да све време носи одело и
пожељно је да зна енглески језик.
Возач који обавља превоз дужан је да помогне око пртљага при уласку и изласку из
возила, као и да консултује странку/е да ли хоће да слушају музику или други аудио
програм.
Члан 7.
Tрошкови гориваи паркинга су саставни део услуге изнајмљивања возила по сату из
понуде Пружаоца услуга.
Трошкове путарина сносиће Наручилац.
Ноћење и исхрану возача дужан је да обезбеди Пружалац услуге, а трошкове истих
сносиће Наручилац.
Пружалац услуге ће трошкове ноћења и исхране возача, као и трошкове путарина
фактурисати у оквиру цене након извршене услуге.
Пружалац услуге је сагласан да не фактурише вожњу која је отказана у случају више
силе или непредвеђених околности.
У случају да се Наручилац задржава на одређеној адреси у земљи, понуђач је дужан да
понуди најјефтинију варијанту за Наручиоца, односно да утврди да ли је повољније да
рачуна сате чекања и да остане са возилом током трајања боравка или да се врати на
одредиште и да се у договорено време врати по Наручиоца.
Члан 8.
Плаћање ће се вршити сукцесивно по пруженој услузи, на основу рачуна Пружаоца
услуге са спецификацијом пружених услуга.
Наручилац се обавезује да у року од најдуже 45 дана од пријема исправно
испостављеног рачуна изврши плаћање на рачун Пружаоца услуге број
_____________________ код _____________________ банке (попуњава понуђач).
Наручилац и Пружалац услуге дужни су да у моменту закључења овог уговора одреде
овлашћена лица за комуникацију и реализацију уговорних обавеза.
Овлашћено лице Наручиоца дужно је да благовремено поднесе захтев за пружање
услуга предвиђених чланом 2. овог уговора овлашћеном лицу Пружаоца услуге.
Наручилац задржава право да откаже наручену вожњу у случају више силе или
непредвиђених околности, а Пружалац услуге је сагласан да у том случају услугу
вожње не фактурише.
РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Члан 9.

Страна 54 од 61

Развојна агенција Србије – конкурсна документација
за јавну набавку мале вредности број М 1.2.12/2019
Изнајмљивање возила са возачем вршиће се сукцесивно у складу са потребама
Наручиоца, на основу писаног захтева Наручиоца, који се подноси Извршиоцу услуга
најкасније 24 сата пре отпочињања превоза путника.
У случају указане изненадне потребе Наручилац задржава право да захтева превоз и у
краћем року.
Писани захтев Наручиоца за изнајмљивање возила садржи нарочито: датум
отпочињања превоза, број дана, маршуту пута, број путника, врсту и број возила.
Пружалац услуга је дужан да у року од сат времена од пријема писаног захтева за
изнајмљивање возила, Наручиоца обавести да ли ће имати на располагању тражено
возило за тражени термин.
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 10.
Пружалац услуге је обавезан да у року од 5 дана од дана закључења Уговора као
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда Наручиоцу:
1. оригинал бланко меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу, потписану од
стране овлашћеног лица понуђача у складу са картоном депонованих потписа и
оверену печатом,
2. менично овлашћење, потписано од стране овлашћеног лица понуђача у складу са
картоном депонованих потписа и оверено печатом,
3. доказ о регистрацији менице,
4. копију картона депонованих потписа.
Средство обезбеђења за добро извршење посла, односно меница издаје се у износу који
одговара висини од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог пореза на
додату вредност, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока
важења Уговора.
Сви трошкови по основу издавања средстава финансијског обезбеђења за добро
извршење посла иду на терет Пружаоца услуге.
У случају да Пружалац услуга не извршава своје уговорне обавезе, Наручилац ће
активирати меницу без посебног претходног обавештења Пружаоца услуга.
ПРИМЕДБЕ И РЕКЛАМАЦИЈЕ
Члан 11.
Контрола извршених услуга се врши од стране запослених код Наручиоца.
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршене услуге, Пружалац
услуге је дужан да од момента усмене или писмене пријаве рекламације, отклони
евентуалне недостатке одмах, или у најкраћем могућем року.
У случају утврђених недостатака у квалитету возила Пружалац услуге је дужан да од
момента усмене или писмене пријаве рекламације отклони евентуалне недостатке
најкасније у року од 5 дана од дана рекламације.
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ПРАВНО ДЕЈСТВО И ВАЖЕЊЕ УГОВОРА
Члан 12.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних
страна. Уговор се закључује на период од годину дана од дана његовог потписивања од
стране Уговорних страна, а може престати да важи и раније, уколико у наведеном
временском периоду вредност извршених услуга досегне износ укупне уговорене
вредности из члана 3. овог уговора.
Плаћања по уговору у 2019. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених
Финансијским планом Наручиоца за 2019. годину за ове намене. За обавезе које по
Уговору доспевају у 2020. години Наручилац ће вршити плаћања након дате
сагласности Владе Републике Србије на Финансијски план за 2020. годину или
доношења одлуке о привременом финансирању, у супротном Уговор престаје да важи
без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране Наручиоца.
Уговорне стране су сагласне да закључе анекс Уговора, уколико се за тим укаже
потреба, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора Уговорне стране ће
покушати да реше споразумно.
Уколико спорови између Наручиоца и Пружаоца услуге не буду били решени
споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Београду.
Члан 14.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона
о облигационим односима.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка
за сваку Уговорну страну.
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ
_________________________

ЗА НАРУЧИОЦА
_________________________
в.д. директора Радош Газдић

Напомена: Модел уговора за Партију 2, понуђач доставља попуњен, са печатом и
потписом на крају уговора. У случају да понуђач не достави попуњен, потписан и
печатиран модел уговора, сматраће се да понуђач не прихвата услове из конкурсне
документације и таква понуда ће се сматрати неприхватљивом, односно биће
одбијена.
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Образац број 14в
МОДЕЛ УГОВОРА– Партија 3
УГОВОР ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ИЗНАЈМЉИВАЊА АУТОБУСА СА
ВОЗАЧЕМ
Закључен између:
РАЗВОЈНE АГЕНЦИЈE СРБИЈЕ, са седиштем у Београду, улица Кнеза Милоша
број 12, матични број: 17905031, ПИБ: 109336535, коју заступа в.д. директора Радош
Газдић (у даљем тексту: Наручилац),
и
__________________________________, са седиштем у _________________________,
ул.
_______________________________,
бр.
________,
матични
број:
___________________________,
ПИБ:
__________________;
рачун
број:
______________________________ код ______________________ банке, кога заступа
____________________________ (у даљем тексту: Пружалац услуге).
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности дел. број 1-06-404-57/2019-2 oд 29.03.2019. године и на основу позива за
подношење понуда за набавку услуге изнајмљивања возила са возачем, спровео
поступак јавне набавке мале вредности број M 1.2.12/2019;
- да је Пружалац услуге доставио понуду број _______________, која се налази у
прилогу овог уговора и његов је саставни део;
- да понуда Пружаоца услуге у потпуности одговара опису услуге и техничким
карактеристикама (спецификацијама) предмета јавне набавке из конкурсне
документације, која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део;
- да је Наручилац у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама и Одлуком о
додели уговора број _________________ (попуњава Наручилац), изабрао Пружаоца
услуге, чиме су се коначно стекли услови за закључење уговора.
ПРЕДМЕТ
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка услуге изнајмљивања аутобуса конфигурације од
10+1 до 20+1 седишта са возачем за превоз путника у земљи, у свему према техничким
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спецификацијама и понуди Пружаоца услуге број _____________ од
___________године, које се налазе у прилогу овог уговора и чине његов саставни део.
Наручилац ће имати потребу за изнајмљивањем аутобуса са возачем на територији
Републике Србије.
Услуге које су предмет овог уговора ће се извршавати у обиму, количини и динамиком
у складу са потребама и захтевима Наручиоца.
ЦЕНА И ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Члан 3.
Укупна вредност Уговора је највише до процењене вредности јавне набавке, што
износи 466.666,00 (словима: четристо шездесет шест хиљада шесто шездесет шест)
динара без ПДВ-а, односно 560.000,00 (словима: петсто шездесет хиљада) динара са
ПДВ-ом.
Уговорне стране су сагласне да Наручилац није у обавези да утроши сва планирана
средства која су означена као максимална уговорена вредност.
Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене из понуде Пружаоца услуге број
______________ фиксне и не могу се мењати у току важења Уговора.
За све услуге које нису наведене у понуди Пружаоца услуге, исти је у бавези је да их
пружи и обрачуна у складу са изводом из важећег ценовника, који мора бити оверен од
стране Пружаоца услуге, а на који сагласност својим потписом даје лице овлашћено од
стране Наручиоца.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 4.
Пружалац услуге се обавезује да извршава услуге из члана 2. овог уговора у свему
према техничким спецификацијама и Обрасцу понуде (Образац број 1), а у сарадњи са
Наручиоцем.
Пружалац услуге се обавезује да услуге обавља ажурно, стручно и квалитетно, у
складу са добрим пословним обичајима, правилима и стандардима струке.
Члан 5.
Пружалац услуге је дужан да обезбеди возило тражене конфигурације која испуњава
услове прописане законом и предвиђене техничком спецификацијом и понудом
Пружаоца услуге.
У зависности од удаљености дестинације и планираног времена проведеног на путу,
Пружалац услуге је дужан да обезбеди потребан број возача.
Пружалац услуге је дужан да Наручиоцу у складу са његовим захтевом обезбеди 2
(два) или више возила истовремено.
Члан 6.
Возила којима се врши превоз морају бити исправна, уредна и чиста.
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Возач који обавља превоз мора бити уредан, обавезан је да све време носи одело и
пожељно је да зна енглески језик.
Возач који обавља превоз дужан је да помогне око пртљага при уласку и изласку из
возила, као и да консултује странку/е да ли хоће да слушају музику или други аудио
програм.
Члан 7.
Tрошкови гориваи паркинга су саставни део услуге изнајмљивања возила по сату из
понуде Пружаоца услуга.
Трошкове путарина сносиће Наручилац.
Ноћење и исхрану возача дужан је да обезбеди Пружалац услуге, а трошкове истих
сносиће Наручилац.
Пружалац услуге ће трошкове ноћења и исхране возача, као и трошкове путарина
фактурисати у оквиру цене након извршене услуге.
Пружалац услуге је сагласан да не фактурише вожњу која је отказана у случају више
силе или непредвеђених околности.
У случају да се Наручилац задржава на одређеној адреси у земљи, понуђач је дужан да
понуди најјефтинију варијанту за Наручиоца, односно да утврди да ли је повољније да
рачуна сате чекања и да остане са возилом током трајања боравка или да се врати на
одредиште и да се у договорено време врати по Наручиоца.
Члан 8.
Плаћање ће се вршити сукцесивно по пруженој услузи, на основу рачуна Пружаоца
услуге са спецификацијом пружених услуга.
Наручилац се обавезује да у року од најдуже 45 дана од пријема исправно
испостављеног рачуна изврши плаћање на рачун Пружаоца услуге број
_____________________ код _____________________ банке (попуњава .
Наручилац и Пружалац услуге дужни су да у моменту закључења овог уговора одреде
овлашћена лица за комуникацију и реализацију уговорних обавеза.
Овлашћено лице Наручиоца дужно је да благовремено поднесе захтев за пружање
услуга предвиђених чланом 2. овог уговора овлашћеном лицу Пружаоца услуге.
Наручилац задржава право да откаже наручену вожњу у случају више силе или
непредвиђених околности, а Пружалац услуге је сагласан да у том случају услугу
вожње не фактурише.
РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Члан 9.
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Изнајмљивање возила са возачем вршиће се сукцесивно у складу са потребама
Наручиоца, на основу писаног захтева Наручиоца, који се подноси Извршиоцу услуга
најкасније 24 сата пре отпочињања превоза путника.
У случају указане изненадне потребе Наручилац задржава право да захтева превоз и у
краћем року.
Писани захтев Наручиоца за изнајмљивање возила садржи нарочито: датум
отпочињања превоза, број дана, маршуту пута, број путника, врсту и број возила.
Пружалац услуга је дужан да у року од сат времена од пријема писаног захтева за
изнајмљивање возила, Наручиоца обавести да ли ће имати на располагању тражено
возило за тражени термин.
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 10.
Пружалац услуге је обавезан да у року од 5 дана од дана закључења Уговора као
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда Наручиоцу:
1. оригинал бланко меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу, потписану од
стране овлашћеног лица понуђача у складу са картоном депонованих потписа и
оверену печатом,
2. менично овлашћење, потписано од стране овлашћеног лица понуђача у складу са
картоном депонованих потписа и оверено печатом,
3. доказ о регистрацији менице.
4. копију картона депонованих потписа.
Средство обезбеђења за добро извршење посла, односно меница издаје се у износу који
одговара висини од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог пореза на
додату вредност, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока
важења Уговора.
Сви трошкови по основу издавања средстава финансијског обезбеђења за добро
извршење посла иду на терет Пружаоца услуге.
У случају да Пружалац услуга не извршава своје уговорне обавезе, Наручилац ће
активирати меницу без посебног претходног обавештења Пружаоца услуга.
ПРИМЕДБЕ И РЕКЛАМАЦИЈЕ
Члан 11.
Контрола извршених услуга се врши од стране запослених код Наручиоца.
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршене услуге, Пружалац
услуге је дужан да од момента усмене или писмене пријаве рекламације, отклони
евентуалне недостатке одмах, или у најкраћем могућем року.
У случају утврђених недостатака у квалитету возила Пружалац услуге је дужан да од
момента усмене или писмене пријаве рекламације отклони евентуалне недостатке
најкасније у року од 5 дана од дана рекламације.
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ПРАВНО ДЕЈСТВО И ВАЖЕЊЕ УГОВОРА
Члан 12.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних
страна. Уговор се закључује на период од годину дана од дана његовог потписивања од
стране Уговорних страна, а може престати да важи и раније, уколико у наведеном
временском периоду вредност извршених услуга досегне износ укупне уговорене
вредности из члана 3. овог уговора.
Плаћања по уговору у 2019. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених
Финансијским планом Наручиоца за 2019. годину за ове намене. За обавезе које по
Уговору доспевају у 2020. години Наручилац ће вршити плаћања након дате
сагласности Владе Републике Србије на Финансијски план за 2020. годину или
доношења одлуке о привременом финансирању, у супротном Уговор престаје да важи
без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране Наручиоца.
Уговорне стране су сагласне да закључе анекс Уговора, уколико се за тим укаже
потреба, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора Уговорне стране ће
покушати да реше споразумно.
Уколико спорови између Наручиоца и Пружаоца услуге не буду били решени
споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Београду.
Члан 14.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона
о облигационим односима.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка
за сваку Уговорну страну.
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ
_________________________

ЗА НАРУЧИОЦА
_________________________
в.д. директора Радош Газдић

Напомена: Модел уговора за Партију 3, понуђач доставља попуњен, са печатом и
потписом на крају уговора. У случају да понуђач не достави попуњен, потписан и
печатиран модел уговора, сматраће се да понуђач не прихвата услове из конкурсне
документације и таква понуда ће се сматрати неприхватљивом, односно биће
одбијена.
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