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РАШКА, НОВЕМБАР 2017. године



	У В О  Д 



	ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 



Предмет јавне набавке је јавна набавка мале вредности ЈНМВ бр. 16/2017 набавка услуге – Превоз радника на релацији Рашка –Копаоник (преко Руднице) и обратно, на основу Плана набавки за 2017. годину.
Ознака из општег речника набавке:  60170000- Најам возила за превоз путника са возачем.


1.2 КОЛИЧИНА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ОПИС УСЛУГЕ

 	Количина предмета набавке дата је у делу- Образац понуде конкрсне документације бр. 16/2017. Наручилац задржава право одступања од процењене количине предмета набавке као и право одређивања динамике иивршења предмета набавке.
 	Услуга превоза радника на релацији Рашка –Копаоник (преко Руднице) и обратно, која је предмет јавне набавке се врши према следећем опису:

Р.БР.
ОПИС УСЛУГЕ
НАПОМЕНА
1.
Превоз 14 радника на релацији Рашка-Копаоник (преко Руднице) и обратно
-
2.
Превоз је свакодневни (седам дана у недељи) почев од 21.12.2017.године до 21.03.2018.године
-
3.
Време поласка из Рашке је 07.00 часова, време поласка са Копаоника је 16.30 часова
-
4.
Превоз обављати са једним возилом са најмање 14 седишта не рачунајући седиште возача
-

	Уз понуду доставити информативне податке о возилу са којим би се вршио превоз и то:

Р.БР.
ПОДАЦИ О ВОЗИЛУ
1.
Тип возила
2.
Модел возила
3.
Број седишта
4.
Година производње
5.
Датум последње регистрације
6.
Остали технички подаци о возилу


1.3 УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Рок и начин плаћања: 45 ( четрдесет пет ) дана од датума испостављања рачуна.


1.4 ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Понуђач коме се додели уговор је дужан да приликом потписивања Уговора достави Наручиоцу меницу за добро извршење посла, у висини од 10% вредности Уговора без ПДВ-а, менично овлашћење са важењем 30 дана дужим од периода важења Уговора и картон депонованих потписа.
При подношењу понуде, понуђач је дужан да за тражено финансијско обезбеђење попуни, потпише и овери изјаву (Прилог 3) која се налази у оквиру Конкурсне документације.

1.5 ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју Наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права Наручиоца или обавезе Понуђача и која не прелази износ процењене вредности, и која испуњава све услове из Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/2012 бр. 14/2015, бр.68/2015) и конкурсне документације ЈНМВ бр. 16/2017.


1.6  ВАРИЈАНТА ПОНУДА

Понуде са варијантама нису дозвољене.




2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


2.1  ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА У ВЕЗИ СА КОНКУРСНОМ   ДОКУМЕНТАЦИЈОМ


 	Заинтересовано лице може тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са конкурсном документацијом и примремањем понуде  у писаној форми, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке  и неправилности у конкурсној документацији,  најкасније 5 (пет) дана  пре истека рока за подношење понуда на следећи број факса и адресу:

Број тел/факса: 036 /736 -671 Адреса: ЈКП Путеви Рашка , ул. Немањина 1/II, 36350  РАШКА, СРБИЈА
Интернет страница наручиоца:www.puteviraska.rs
Контакт особа: Александра Петровић, службеник за јавне набавке 
Контакт телефон: 036 /736- 671
  
	Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

 	Тражење додатних информација и објашњења телефоном није дозвољено.



	ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 



 	Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на порталу ЈН и на својој интернет страници. Наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о тој чињеници у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама.













3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ


3.1 ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуду коју припрема Понуђач, као и сва кореспонденција и документа везана за понуду, а које размењују Понуђач и Наручилац, морају бити на српском језику.


3.2 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

Понуда се припрема и подноси у складу са позивом за достављање понуда, конкурсном документацијом и према одредбама члана 75.став 1. и члана 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012).

Услови које понуђач мора да испуни у поступку јавне набавке:

	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 


	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; 


	Изменама и допунама Закона о јавним набавкама, тачка 3) се брише ; 

       („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,бр. 14/2015, бр. 68/2015, у даљем тексту: Закон)
	
	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; 


	Да има важећу дозволе за обављање делатности која је предмет набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 


	Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.



3.3 ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
(члан 77.Закона о јавим набавкама)

 	Испуњеност обавезних услова из одељка 3.2. конкурсне документације Понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Извод из АПР – доставити у неовереној копији;
	Попуњена, потписана и оверена Изјава (Прилог 2) о испуњавању услова Понуђача из тачке 3.2. Конкурсне документације, од редног броја 2. до редног броја 6. (осим услова из тачке 5.) ;
	Важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа- у неовереној копији ;


 	Уз понуду Понуђачи су у обавези да доставе и следеће обрасце и документа:
	Општи подаци о понуђачу (Прилог 1); 
	Образац понуде ;

6) Модел Уговора – попуњен, потписан и оверен;
	Изјава о достављању меница (Прилог 3);
	Изјава о независној понуди; 
	Изјава у циљу спречавања корупције и сукоба интереса; 
	Образац трошкова припреме понуде;



 	Наручилац прихвата доказивање испуњености услова из тачке 3.2. достављањем докумената из тачке 3.3. Конкурсне документације, односно најповољнији понуђач пре доделе Уговора неће бити у обавези да исте доставља у оригиналу.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу или ће понуду поднети у име групе понуђача( заједничка понуда). Понуђач је дужан да за подизвођаче и сваког понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености обавезних услова из 3.2. одељка конкурсне документације ускладу са чланом 80. и 81. Закона о јавним набавкама.
3.4 ПОНУЂЕНА ЦЕНА

Понуђач ће у  понуди навести јединичну цену, затим укупну цену без ПДВ-а, исказати припадајући ПДВ и дати понуђену цену са ПДВ-ом, а све у складу са обрасцем понуде.
3.5 ВАЛУТА ПОНУДЕ

Вредности  у понуди Понуђач исказује у динарима.

3.6  ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ

Рок важења понуда је 60 дана од дана отварања понуда. Понуду чији је рок важења краћи од 60 дана, Наручилац ће одбити као неприхватљиву.

3.7  ФОРМА И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДА

            Понуђач ће припремити 1 примерак понуде.
  Понуда треба да буде откуцана или написана неизбрисивим мастилом, оверена печатом понуђача и потписана од стране лица које је уписано у регистар као лице које је овлашћено за заступање понуђача. Ако је понуду потписало друго лице, понуђач мора поднети овлашћење за то лице - у облику писаног пуномоћја издате од стране овлашћеног лица за заступање понуђача. Ако је понуду потписало више лица - писано пуномоћје се мора поднети за сва лица.
Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи, или речи писане преко других речи, изузев када је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио, у ком случају ће такве исправке бити оверене иницијалима особе или особа које су потписале понуду и печатом понуђача.

	ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ


	НАЧИН ПОДНОШЕЊА И ОБЕЛЕЖАВАЊА ПОНУДЕ


Понуђач подноси понуду у затвореној коверти оверену печатом, прописно је обележити тако што ће на предњој страна коверте адресирати понуду на Наручиоца на следећу адресу:

 ЈКП Путеви Рашка -  Немањина 1/II, 36350  РАШКА, СРБИЈА
 са назнаком :
 НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ- Превоз радника у ТЦ Копаоник   ЈНМВ БР. 16/2017

 	На полеђини коверте навести тачан назив и адресу Понуђача, телефон и факс као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

4.2 КРАЈЊИ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Благовремена је свака понуда коју Наручилац прими до 12,00 часова последњег дана рока  по локалном времену, дана 17.11.2017. године.
 	     Понуде ће се отварати истога дана у 12.15 у присуству овлашћених представника Понуђача, у просторијама Наручиоца, ул. Немањина 1/II, Рашка. 


	ДОДЕЛА УГОВОРА



	ИСТОВРЕМЕНОСТ  ИСПУЊЕНОСТИ  КРИТЕРИЈУМА  ЗА  ДОДЕЛУ  УГОВОРА



Наручилац ће доделити Уговор Понуђачу ако утврди да је његова понуда истовремено: благовремена, одговарајућа и прихватљива.



5.2 ПРАВО НАРУЧИОЦА ДА ОБУСТАВИ ПОСТУПАК

 	Наручилац може да обустави поступак ЈН на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора, као и у случају да наступе објективни и доказиви разлози који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком.



5.3 ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА


Наручилац ће у даљем поступку оценити и упоредити све понуде које су благовремене, одговарајуће и прихватљиве.

Критеријум за избор је најнижа понуђена цена.

Уколико два или више Понуђача понуде исту најнижу цену, Уговор ће се доделити Понуђачу који  понуди превоз возилом чија је година производње најближа години расписивања ове набавке.



5.4 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Одлука о додели уговора  биће донета у року од 5 дана од дана отварања понуда.

















5.5  ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
(члан 149., 150.,151., 152. и 153.Закона о јавним набавкама)

		Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона. 	Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
		Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом или факсом на или препорученом пошиљком са повратницом. 
		Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено. 
		О поднетом захтеву за заштиту права, наручилац ће објавити обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
		Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако 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. 
		После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавке.
		 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 захтева, 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 не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. закона.
		 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. закона. 	Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу 60.000 динара.
		 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона. 	 	Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права из Републике Србије и из иностранства се налази на интернет страници Републичке комисије за заштиту права понуђача: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republickeadministrativne-takse.html).



5.6  ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА


Наручилац закључује Уговор о јавној набавци са Понуђачем којем је додељен Уговор у  року од 8 (осам) дана од  протека  рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако  Понуђач којем је додељен Уговор одбије да закључи Уговор о јавној набавци, Наручилац може да закључи Уговор са првим  следећим најповољнијим Понуђачем.




Прилог 1

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ/ПОЗИВА
ЈНМВ БР. 16/2017
Назив понуђача

Седиште, општина и
 адреса понуђача








Одговорна особа 
за потписивање уговора


Особа за контакт


Телефон


Телефакс


E-mail

Текући рачун понуђача и БАНКА

Матични број 

ПИБ  

Понуђач подноси понуду:
(заокружити једну од понуђених опција)
	самостално

са подизвођачем
заједничку понуду са групом понуђача

Напомена: Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у  заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. Понуђач уколико ангажује подизвођача мора да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће извршити преко подизвођача.Саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршенје јавне набавке.

ДАНА:____________________________

М.П.

ПОТПИС

______________________________

(овлашћеног лица понуђача)



Прилог 2


Назив  правног  –  физичког  лица  ___________________________________________________

Место: _________________ ;     матични број : _____________ ;    ПИБ : __________________

Датум: ___________  2017



У својство овлашћеног лица, дајем


И З Ј А В У
о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама






 	Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да испуњавамо услове из члана 75. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“, бр. 124/2012 бр. 14/2015, бр.68/2015), који су наведени у тачки 3.3 под редним бр 2.) у конкурсној документацији за ЈНМВ бр. 16/2017, предмет набавке: Превоз радника у ТЦ Копаоник, 60170000- Најам возила за превоз путника са возачем.










    Овлашћено лице
___________________


                                                                                                         М.П.

























ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ




ЈНМВ бр. 16/2017:  Превоз радника у ТЦ Копаоник, 60170000- Најам возила за превоз путника са возачем






Број понуде: ___________




Датум: _____________







                            СТРУКТУРА ЦЕНЕ






Редни
број


НАЗИВ УСЛУГЕ

Број дана превоза

Јединична цена по дану без ПДВ-а


Укупна цена (без ПДВ-а)

1.
Превоз 14 радника на релацији Рашка –Копаоник (преко Руднице) и обратно према опису услуге из тачке 1.2 конкурсне документације

       100



Укупна вредност понуде без ПДВ-а


Припадајући ПДВ


Укупна вредност понуде са ПДВ-ом


Опција понуде: 60 дана од дана отварања понуде 
Рок плаћања: 45 (четрдесет пет) дана од датума фактуре Испоручиоца
Начин плаћања:  вирман,


Наручилац задржава право одступања од процењене количине предмета набавке као и право одређивања динамике испоруке предмета набавке.

ДАНА:_________________


М.П	ПОТПИС  (овлашћеног лица понуђача)
__________________________________


Напомена:
Уз понуду доставити информативне податке о возилу са којим би се вршио превоз са подацима из тачке 1.2. конкурсне документације





МОДЕЛ  УГОВОРА

Модел Уговора Понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да се слаже са моделом Уговора.

У  Г  О  В  О  Р

Закључен између:

1.	ЈКП Путеви Рашка, које заступа  директор Дарко Милићевић, дипл.инж.маш. ( у даљем тексту: Наручилац ) и
2.	 _________________________________________________ из __________________, ул. _________________________________, које заступа ____________________________________ ( у даљем тексту: Превозник)

ПРЕДМЕТ: Превоз радника у ТЦ Копаоник  

Члан 1.

 	Предмет овог Уговора је набавка услуге- Превоз радника у ТЦ Копаоник, 60170000- Најам возила за превоз путника са возачем према конкурсној документацији Наручиоца бр. 16/2017 и прихваћеној понуди Превозника бр. ________ од ____._____. 2017. године, које чине саставни део овог Уговора.

ВРЕДНОСТ  УГОВОРА
Члан 2.

 	Вредност Уговора без ПДВ-а по предмету набавке из Члана 1. овог Уговора износи: ______________________  динара, словима: (______________________________________________ и ___/100);

  	Износ припадајућаг ПДВ-а је ___________________ динара, словима: (_________________________________________________________ и ____/100);

 	Укупна вредност Уговора са ПДВ-ом износи: _________________________ динара, словима: (___________________________________________________________ i ___/100 динара ).



РОК ПЛАЋАЊА 
Члан 3.

Наручилац ће платити Испоручиоцу вредност предметног добра путем вирмана у року од 45 ( четрдесетпет ) дана од дана испостављања фактуре Испоручиоца.



Члан 4.

 	Наручилац задржава право одступања од процењене количине предмета набавке као и право одређивања динамике испоруке предмета набавке.


ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да приликом потписивања Уговора Превозник достави Наручиоцу меницу за добро извршење посла у висини од 10% вредности Уговора без ПДВ-а у износу од: ____________________ динара, словима (________________________________ и __/100), менично овлашћење са периодом важења 30 дана дужим од периода важења Уговора и картон депонованих потписа.

ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ

Члан 6.

    	Превозник се обавезује да раднике превезе безбедно, тачно и удобно. 
 	Уколико возило којим се врши превоз у току вожње остане у квару, превозник се обавезује да у што краћем року, обезбеди друго возило и обави започети превоз радника.

Члан 7.

 	Уговорне стране су сагласне да се превоз радника обавља тачно и уредно, осим у случајевима више силе.
 	 Као вишу сили уговорне стране сматрају: саобраћајни удес, непроходност пута и наредбе државних органа.

РАСКИД УГОВОРА
Члан 8.

 	Уговорне стране задржавају право да у случају непоштовања одредби овог Уговора једнострано раскину Уговор давањем писменог обавештења.


РЕШАВАЊЕ НЕСПОРАЗУМА

Члан 9.

 	Сви неспоразуми који настану из овог Уговора и поводом њега решаваће се мирним путем. У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда са седиштем у Краљеву.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

 	Све измене овог Уговора биће пуноважне уколико буду сачињене у писаној форми и када их потпишу обе уговорне стране.

Члан 11.

 	Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветна примерка, од којих свакој страни припада по 3 (три) примерка.


         ZA ПРЕВОЗНИКА			                         ЗА НАРУЧИОЦА
 	    	 						             Директор 	 
 __________________________	                   Дарко Милићевић, дипл.инж.маш.
 	Прилог 3



Назив правног – физичког лица ____________________________________________________
Место: _________________ ;     матични број : ____________ ;   ПИБ : _______________ 

Датум: ___________  2017. године.




У својству овлашћеног лица дајем



И З Ј А В У

  	Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу уколико будем изабран као најповољнији понуђач при потписивању Уговора за ЈНМВ бр. 16/2017: Превоз радника у ТЦ Копаоник, 60170000- Најам возила за превоз путника са возачем, доставити тражено финансијско обезбеђење из тачке 1.4. конкурсне документације.









          Овлашћено лице
_________________________
                                                                                                                                  ( М.П.)
















ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ЈНМВ бр.  16/2017
Превоз радника у ТЦ Копаоник, 60170000- Најам возила за превоз путника са возачем

Назив правног – физичког лица ____________________________________________________
Место: _________________ ;     матични број : _____________ ;    ПИБ : _____________
Датум: ___________  2017. године.



У својству овлашћеног лица, дајем









И З Ј А В У



 	Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуду подносимо независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима за ЈНМВ бр. 16/2017, предмет набавке Превоз радника у ТЦ Копаоник, 60170000- Најам возила за превоз путника са возачем.








Овлашћено лице
______________________


( М.П. )




























Назив правног – физичког лица ____________________________________________________
Место: _________________ ;     матични број : _____________ ;    ПИБ : _____________
Датум: ___________  2017. године.









У својству овлашћеног лица, дајем:









И З Ј А В У 
У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА КОРУПЦИЈЕ И СУКОБА ИНТЕРЕСА



 	Под пуном кривичном,  моралном и материјалном одговорношћу у циљу спречавања корупције и увођења заштите интегритета поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр 16/2017 предмет набавке: Превоз радника у ТЦ Копаоник , 60170000- Најам возила за превоз путника са возачем, изјављујем: 

	Да лица која су израђивала конкурсну документацију не наступају као понуђачи или као подизвођачи или у заједничкој понуди 
	Да повезана лица у смислу Закона о порезу на добит правних лица (супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, усвојилац или усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких лица и друга лица у смислу Закона) не наступају као понуђачи или као подизвођачи или у заједничкој понуди

Изјаву дајем у складу са чланом 21. став 1. и чланом 23. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012 бр. 14/2015, бр. 68/2015).



Датум______________                                                                         Одговорно лице понуђача

______________________





М.П.




ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ за ЈНМВ бр.  16/2017
Превоз радника у ТЦ Копаоник, 
60170000- Најам возила за превоз путника са возачем

Назив правног – физичког лица ____________________________________________________

Место: _________________ ;     матични број : _____________ ;    ПИБ : _______________
Датум: ___________  2017. године.





р.бр.    Врста трошкова

	Трошкови прибављања потребне документације 






Трошкови прибављања средстава 
	обезбеђења 









3.
Остали трошкови




4
УКУПНИ ТРОШКОВИ




Овлашћено лице

( М.П. )	___________________






















Назив правног – физичког лица ____________________________________________________
Место: _________________ ;     матични број : _____________ ;    ПИБ : _____________
Датум: ___________  2017. године.




    ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75.СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАКАМА
	

У складу са чланом 75. став 2. Закона, понуђач  __________________________________, даје:



И З Ј А В У

О   ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75.СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАКАМА




Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да смо при састављању понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.



Датум								Понуђач
М.П.
_________________________                                            _________________________





Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.












Укупан број страна конкурсне документације: 17

