УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Број:612-5-3-4/2018
Датум: 11.01.2018. године
Н И Ш

На основу члана 63. Став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012, 14/2015 и
68/2015)
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, MAШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Ул. Александра Меведева 14
18000 Ниш
Доставља
измену и допуну конкурсне документације
Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је извршена измена и допуна
конкурсне документације за јавну набавку услуга бр.5-3- услуге превоза студената.
Измене су дате у прилогу и понуђачи су у обавези да исте одштампају, попуне и приложе са
понудом
1.

Стране број 12, 16, 17, 23 и 24 Конкурне документације, у делу техничке спецификације
мењају се:

ТАКО ДА ПОСЛЕ ИЗВРШЕНЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГЛАСЕ:

Страна 12
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
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:
- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.
ст. 1. тач. 1) Закона);
- 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);
- 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);
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке понуђач доказује
достављањем писане изјаве, на начин дефинисан конкурсном документацијом.
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава и
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1) Неопходан финансијски капацитет - да понуђач у претходнe две године (2016. и 2017.
година) није био у блокади.
2) Неопходан технички капацитет - да понуђач поседује 10 регистрованих аутобуса од
којих је најмање један аутобус типа double decker (или два аутобуса укупног капацитета 80+1) и
да наручиоцу може да стави на располагање најмање по једно возило из техничке спецификације, а
према условима из конкурсне документације.
3) Неопходан кадровски капацитет - да у моменту подношења понуде има у радном
односу 10 радника од којих је најмање 4 професионалних возача са положеним испитом за све
типове возила за који се даје понуда.
УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ
Подизвођач мора да испуни: све обавезне услове наведене за понуђача, док додатне услове
за учешће у поступку јавне набавке не мора да испуњава.
УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
У складу са чланом 81. став 2. Закона о јавним набавкама, сваки од понуђача из групе
понуђача мора испуни све обавезне услове, а додатне услове за финансијски, пословни, технички и
кадровски капацитет испуњавају заједно.
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН-а, испуњеност свих обавезних и додатних услова се
доказује достављањем ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ и то:
• Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када наступа
самостално или у заједничкој понуди или
• Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када наступа са
подизвођачем.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75 ст. 1. тач. 1) ЗЈН-а, Извод из регистра Агенције, који је јавно
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Понуђачи који се налазе у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре и
који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре не морају да доставе
доказе из члана 75. ст. 1 тач. 1) до 4) ЗЈН: извод из регистра Агенције за привредне регистре,
Потврде надлежног суда, односно МУП-а, да понуђач односно његов заступник нису осуђивани за
кривична дела која су наведена у чл. 75 ст. 1 тач. 2) ЗЈН-а и потврде надлежног пореског органа и
организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази
у поступку приватизације. Уколико понуђач на овај начин доказује испуњеност наведених услова,
пожељно је да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача. Као доказ о
извршеном упису у регистар, може да достави копију решења регистратора о извршеном упису
или одговарајући доказ.
4) Обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране овлашћеног
лица.
5) Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних
органа те државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због
тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој
понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће
дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним
набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником
или другим надлежним органом те државе.
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.

Страна 16
V ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке услуге превоза за годишње потребе Машинског факултета, број 5-3,
испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
-Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
-Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
-Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објаве позива за подношење понуде;
-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);
Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине;
1) Неопходан финансијски капацитет - да понуђач у претходнe две године (2016. и 2017.
година) није био у блокади.
2) Неопходан технички капацитет - да понуђач поседује 10 регистрованих аутобуса од
којих је најмање један аутобус типа double decker (или два аутобуса укупног капацитета 80+1) и да
наручиоцу може да стави на располагање најмање по једно возило из техничке спецификације, а
према условима из конкурсне документације.
3) Неопходан кадровски капацитет - да у моменту подношења понуде има у радном
односу 10 радника од којих је најмање 4 професионалних возача са положеним испитом за све
типове возила за који се даје понуда.
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора, затражи од понуђача
на увид документа којим доказује да испуњава обавезне и додатне услове.

Страна 17
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести
назив
подизвођача] у поступку јавне набавке __________________________ [навести предмет јавне
набавке] број _____________[навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. и
76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и
то:
Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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;
Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објаве позива за подношење понуде;
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).
1) Неопходан финансијски капацитет - да понуђач у претходнe две године (2016. и 2017.
година) није био у блокади.
2) Неопходан технички капацитет - да понуђач поседује 10 регистрованих аутобуса од
којих је најмање један аутобус типа double decker (или два аутобуса укупног капацитета 80+1) и да
наручиоцу може да стави на располагање најмање по једно возило из техничке спецификације, а
према условима из конкурсне документације.
3) Неопходан кадровски капацитет - да у моменту подношења понуде има у радном
односу 10 радника од којих је најмање 4 професионалних возача са положеним испитом за све
типове возила за који се даје понуда.
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

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

Страна 23

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ____________________________________ [навести предмет
јавне набавке]
Понуду дајемо (заокружити):
а) самостално
б) заједничка понуда
Р.бр
.
1
1.

ц) понуда са подизвођачем

Цена по 1 км
у земљи и
иностранству
без ПДВ-а
3

Тип возила
2
Соло аутобус капацитета 50+1
седиште

2.

Аутобус капацитета 57+2 седишта

3.

Double decker 80+1 седиште (или два
аутобуса укупног капацитета 80+1)

Цена по 1 км
у земљи и
иностранству са
ПДВ-ом
4

УКУПНА ЦЕНА (1-3)
Напомена:
Цена у понуди је јединична, док ће се набавка реализовати сукцесивно према потребама
Наручиоца и за локације које се одреде у земљи или иностранству.
У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове. Трошкове који се односе
на смештај возача у случају вишедневног путовања покрива Наручилац.
- Приликом обрачуна пређених километара искључиво се рачуна километража на релацији од
Ниша (са места полаза које одреди Наручилац) до коначне дестинације и назад до Ниша (ово се
односи на превознике чије је седиште ван Ниша, којима се не признаје доставна километража
возила до Ниша и од Ниша до свог седишта у повратку са путовања);
- Приликом фактурисања не обрачунавати посебну тарифу за ауто-дан по возилу.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно
попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Рок за који се може обезбедити аутобус наручиоцу _______ дана од дана пријема захтева
Наручиоца.
Рок плаћања ___________ дана од дана пријема рачуна по извршеној свакој појединачној
услузи.
Рок важења понуде _________ (најмање 30 дана oд дана отварања понуда).
Датум
_____________________________

Понуђач
М. П. _____________________________

Страна 24
VII ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Наручилац у предметном поступку јавне набавке врши набавку услуге превоза према
следећем техничком опису и карактеристикама:
Р.бр

Тип возила

Опис

1.

Соло аутобус капацитета 50+1
седиште

2.

Аутобус капацитета 57+2
седишта

3.

Double decker 80+1 седиште
(или два аутобуса укупног
капацитета 80+1)

* високо подни
* висока туристичка класа
* клима уређај
* у власништву, лизинг или закуп
* високо подни
* висока туристичка класа
* клима уређај
* у власништву, лизинг или закуп
* висока туристичка класа
* клима уређај
* у власништву, лизинг или закуп

Предмет јавне набавке је набавка услуге аутобуског превоза на годишњем нивоу, у земљи
и иностранству.
Реализација уговорене услуге вршиће се сукцесивно, према конкретним потребама
наручиоца.
Услуга превоза запослених и студената подразумева превоз на семинаре, машинијаду,
конференције, сајмове и сл.
Услуге превоза су једнодневне и вишедневне у зависности од потребе наручиоца.
Наручилац ће у сваком конкретном захтеву назначити врсту возила које ће користити и
релацију на коју се путује.

M.П.

Понуђач
________________________

Комисија за јавну набавку

