Средња медицинска школа
„Др Ружица Рип“
Сомбор, Подгоричка бр.9
Број: 06-611/221
Датум: 22.02.2017. године
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
Комисија за спровођење поступака јавне набавке мале вредности, редни број јавне набавке: 01/2017,
предмет: набавка услуге извођења матурске екскурзије у школској 2017/2018. години, формирана
решењем директора школе број 6-611/124 од 06.02.2017. године сачињава
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА МАТУРСКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ У ШК. 2017/2018.
ГОДИНИ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ „Др РУЖИЦА РИП“ У
СОМБОРУ ЈН бр. 01/2017

ПОГЛАВЉЕ I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, ТАЧКА 12. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР
НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ СЕ МЕЊА И ГЛАСИ:
12. Критеријум за избор најповољније понуде: „економски најповољнија понуда“.
Елементи критеријума за избор најповољније понуде су цена, број и квалитет ангажованих
кадрова и квалитет ангажованог превозника.
1) ЦЕНА ...................................................................................................70 пондера
Највећи могући број добијених пондера код овог елемента критеријума је 70. Понуда са најнижом
понуђеном ценом са ПДВ за једног ученика добија максималан број пондера -70. Број пондера за
понуђену цену осталих понуда израчунава се према формули:
Најнижа понуђена цена са ПДВ за једног ученика х 70
Понуђена цена
2) БРОЈ И КВАЛИТЕТ АНГАЖОВАНИХ КАДРОВА ........................................ 20 пондера
Број пондера код овог елемента критеријума утврђујe се на следећи начин:
Овај критеријум састоји се из два поткритеријума:
2.1) Број лица у радном односу код понуђача – 10 пондера
2.2) Број лица у радном односу код понуђача са високом стручном спремом из области туризма –
10 пондера.
2.1) Доказивање у вези са поткритеријумом „број лица у радном односу код понуђача“ врши се
достављањем М-А образаца за лица у радном односу.
Да би се израчунао број пондера за поткритеријум „Број лица у радном односу код
понуђача“, пропорционално у односу на највиши број лица у радном односу, који добија
максималних 10 пондера, примењује се следећа формула:
наведени број лица у радном односу код понуђача х 10
највећи наведени број лица у радном односу код понуђача
2.2) Доказивање у вези са поткритеријумом „број лица у радном односу код понуђача са
високом стручном спремом из области туризма“ врши се достављањем М-А образаца за лица у
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радном односу и доказа о стеченом високом образовању из области туризма на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне студије -240 ЕСПБ) или на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године (300
ЕСПБ), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Да би се израчунао број пондера за критеријум „Број лица у радном односу код понуђача са
високом стручном спремом из области туризма“, пропорционално у односу на највиши број лица у
радном односу, који добија максималних 10 пондера, примењује се следећа формула:
наведени број лица у радном односу код понуђача са високом стручном спремом из области туризма х 10
највећи број лица у радном односу код понуђача са високом стручном спремом из области туризма

3) КВАЛИТЕТ АНГАЖОВАНОГ ПРЕВОЗНИКА ........10 пондера
Понуђач или ангажовани превозник који има радно ангажовано у радном односу на неодређено време
лице које поседује Сертификат о професионалним компетенцијама (ЦПЦ) за менаџере, а по обуци
која се спроводи у складу са Директивама EC/96/26 и EC/98/76, које наводе минимум стандарда
везаних за финансије, професионалну компетенцију, те добру репутацију друмских превозника,
добија 10 пондера.
Као доказ доставити фотокопију ЦПЦ дипломе ИРУ академије из области националног и
међународног превоза путника, која гласи на лично име кандидата, као и доказ о радном ангажовању
у радном односу на неодређено време носиоца Сертификата код понуђача, односно ангажованог
превозника (М-А образац и уговор о раду).

ПОГЛАВЉЕ III - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, тачка 8) се мења и
гласи:
8) да располаже пословним капацитетом - доказ о искуству у ђачком туризму: да је организовао и
успешно извео 20 (двадесет) ђачких екскурзија са најмање 130 ђака по екскурзији у Прагу у
школској 2013/2014. години, школској 2014/2015. години или школској 2015/16 години (укупно 10
ђачких ексурзија за све три школске године), те да је испоштовао све услове предвиђене уговором
који је закључен са наручиоцем у области ђачког туризма,

ПОГЛАВЉЕ IV - КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА се мења и гласи:
4.1. Критеријум за доделу уговора je „економски најповољнија понуда“.
Елементи критеријума за избор најповољније понуде су: цена, број и квалитет ангажованих кадрова
и квалитет ангажованог превозника.
1) ЦЕНА ...................................................................................................70 пондера
Највећи могући број добијених пондера код овог елемента критеријума је 70. Понуда са најнижом
понуђеном ценом са ПДВ за једног ученика добија максималан број пондера -70.
Број пондера за понуђену цену осталих понуда израчунава се према формули:
Најнижа понуђена цена са ПДВ за једног ученика х 70
Понуђена цена
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2) БРОЈ И КВАЛИТЕТ АНГАЖОВАНИХ КАДРОВА ........................................ 20 пондера
Број пондера код овог елемента критеријума утврђујe се на следећи начин:
Овај критеријум састоји се из два поткритеријума:
2.1) Број лица у радном односу код понуђача – 10 пондера
2.2) Број лица у радном односу код понуђача са високом стручном спремом из области туризма –
10 пондера.
2.1) Доказивање у вези са поткритеријумом „број лица у радном односу код понуђача“ врши се
достављањем М-А образаца за лица у радном односу.
Да би се израчунао број пондера за поткритеријум „Број лица у радном односу код понуђача“,
пропорционално у односу на највиши број лица у радном односу, који добија максималних 10
пондера, примењује се следећа формула:
наведени број лица у радном односу код понуђача х 10
највећи наведени број лица у радном односу код понуђача
2.2) Доказивање у вези са поткритеријумом „број лица у радном односу код понуђача са
високом стручном спремом из области туризма“ врши се достављањем М-А образаца за лица у
радном односу и доказа о стеченом високом образовању из области туризма на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне студије -240 ЕСПБ) или на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године (300
ЕСПБ), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Да би се израчунао број пондера за критеријум „Број лица у радном односу код понуђача са
високом стручном спремом из области туризма“, пропорционално у односу на највиши број лица у
радном односу, који добија максималних 10 пондера, примењује се следећа формула:
наведени број лица у радном односу код понуђача са високом стручном спремом из области туризма х 10
највећи број лица у радном односу код понуђача са високом стручном спремом из области туризма

3) КВАЛИТЕТ АНГАЖОВАНОГ ПРЕВОЗНИКА ........10 пондера
Понуђач или ангажовани превозник који има радно ангажовано у радном односу на неодређено
време лице које поседује Сертификат о професионалним компетенцијама (ЦПЦ) за менаџере, а по
обуци која се спроводи у складу са Директивама EC/96/26 и EC/98/76, које наводе минимум
стандарда везаних за финансије, професионалну компетенцију, те добру репутацију друмских
превозника, добија 10 пондера.
Као доказ доставити фотокопију ЦПЦ дипломе ИРУ академије из области националног и
међународног превоза путника, која гласи на лично име кандидата, као и доказ о радном ангажовању
у радном односу на неодређено време носиоца Сертификата код понуђача, односно ангажованог
превозника (М-А образац и уговор о раду).
4.2. Начин на који ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или
више понуда са истим бројем пондера
Уколико две или више понуда имају на крају оцене исти укупан број пондера, а при томе су
најбоље (са највећим укупним бројем пондера), као најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача
који има већи број пондера за елемент цена.
Уколико и у наведеном случају две или више понуда имају на крају оцене исти број поиндера
биће изабрана понуда која је прва достављена Наручиоцу.
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ПОГЛАВЉЕ V – ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, образац 5.8 ОБРАЗАЦ
РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ – ДОКАЗИВАЊЕ ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА се мења и гласи:
5.8 ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ – ДОКАЗИВАЊЕ ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 1/2017 - ИЗВОЂЕЊЕ МАТУРСКЕ
ЕКСКУРЗИЈЕ У ШК. 2017/2018. ГОДИНИ ЗА УЧЕНИКЕ
СРЕДЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ „ДР РУЖИЦА РИП“ У СОМБОРУ
Потребно је навести податке о 20 ђачких екскурзија, које су изведене у Прагу у школској 2013/2014.
години, школској 2014/2015. години и школској 2015/16. години, те уписати податке о наручиоцима,
времену реализације и о броју ученика који су путовали (најмање 130 по екскурзији).
бр.ђачких

наручилац

екскурзија

(назив и седиште школе)

број ученика који
време реализације

дестинација

су путовали

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Напомена: Подаци у референтној листи доказују се путем Обрасца 5.9 Конкурсне документације

датум: _______________
место: ________________

M.П.

потпис овлашћеног лица
понуђача
________________________
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ПОГЛАВЉЕ V – образац 5.11 ОБРАЗАЦ ПИСМА О НАМЕРАМА ПОСЛОВНЕ БАНКЕ ДА ИЗДА
БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА се мења и гласи:
5.11 ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА КАО СРЕДСТВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА
На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења
јединствених инструмената платног промета,
ДУЖНИК:
Пун назив и седиште:__________________________________________________
ПИБ: _______________________ Матични број:___________________________
Текући рачун:____________________код: _____________________(назив банке),
Текући рачун:____________________код: _____________________(назив банке),
Текући рачун:____________________код: _____________________(назив банке)
Уписати све текуће рачуне дужника.

КОРИСНИК:
(поверилац)

Издаје
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
Средња медицинска школа „Др Ружица Рип“, Подгоричка9,Сомбор, ПИБ: 100607102,
Матични број: 08013128 Текући рачун: 840-2051760-80 код Управе за Трезор

Предајемо једну потписану и оверену, бланко соло меницу, серијски број ____________________ као
средство финансијског обезбеђења и Овлашћујемо Средњу медицинску школу „Др Ружица Рип“, Сомбор,
Подгоричка 9, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од
_________________________ динара (и словима _________________________________________________
динара), по Уговору о пружању услуге извођења матурске екскурзије у школској 2017/2018. години за ученике
Средње медицинске школе „Др Ружица Рип“ у Сомбору, ЈН бр. 01/2017, бр.06-611/ _____ од _______2017.
године (заведен код наручиоца-повериоца) и бр._____________ од __________ године (заведен код пружаоца
услуге-дужника)(у даљем тексту:Уговор), као средство финансијског обезбеђења за ПОВРАЋАЈ
(ПРАВДАЊЕ) ИСПЛАЋЕНОГ АВАНСА, уколико _____________________________________ (назив
дужника), као дужник не изврши уговорене обавезе у предвиђеном року.
Издата Бланко соло меница сер.бр.___________________ може се поднети на наплату у року доспећа
утврђеном Уговором тј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од уговореног рока извршене услуге
с тим да евентуални продужетак рока за извршење услуге има за последицу и продужење рока важења менице и
меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужено рок извршења уговорене услуге.
Овлашћујемо Средњу медицинску школу „Др Ружица Рип“, Подгоричка 9 Сомбор као Повериоца да
безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима
изврши наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника - издаваоца менице из новчаних
средстава, односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до:
промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са
рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од
стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и
на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника
__________________________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1
(један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.
Прилог: - картон депонованих потписа
Место и датум издавања овлашћења:
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
МП
НАПОМЕНА: Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског
обезбеђења за повраћај авансног плаћања.
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ПОГЛАВЉЕ V – ПОСЛЕ ОБРАСЦА 5.11 ДОДАЈЕ СЕ ОБРАЗАЦ 5.12
5.12 ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА КАО СРЕДСТВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења
јединствених инструмената платног промета,
ДУЖНИК:
Пун назив и седиште:__________________________________________________
ПИБ: _______________________ Матични број:___________________________
Текући рачун:____________________код: _____________________(назив банке),
Текући рачун:____________________код: _____________________(назив банке),
Текући рачун:____________________код: _____________________(назив банке)
Уписати све текуће рачуне дужника.

КОРИСНИК:
(поверилац)

Издаје
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
Средња медицинска школа „Др Ружица Рип“,Подгоричка 9,Сомбор, ПИБ: 100607102,
Матични број: 08013128 Текући рачун: 840-2051760-80 код Управе за Трезор

Предајемо једну потписану и оверену бланко соло меницу, серијски број _______________ као
средство финансијског обезбеђења и Овлашћујемо Средњу медицинску школу „Др Ружица Рип“, Сомбор,
Подгоричка 9, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од
_________________________ динара (и словима ______________________________________________ динара),
за јавну набавку услуге – извођење матурске екскурзије у школској 2017/2018. години за ученике Средње
медицинске школе „Др Ружица Рип“ у Сомбору, ЈН Бр. 01/2017, Одлука о покретању поступка 06-611/124
од 06.02.2017. године, као средство финансијског обезбеђења ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ, уколико
___________________________ (назив дужника), као дужник не изврши уговорене обавезе у предвиђеном року.
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде издаје се у висини од 10% од вредности
уговора о јавној набавци без ПДВ-а, а вредност уговора о јавној набавци утврђује се на бази 130 ученика.
Овлашћујемо Средњу медицинску школу „Др Ружица Рип“, Подгоричка 9 Сомбор као Повериоца да
безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима
изврши наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника - издаваоца менице из новчаних
средстава, односно друге имовине.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима: уколико понуђач повуче
или мења своју понуду пре истека рока важења понуде назначеног у Конкурсној документацији, односно
обрасцу понуде; уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној набавци;
уколико понуђач коме је додељен уговор, најкасније до тренутка закључења уговора, не достави средство
обезбеђења за повраћај аванса или средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са закљученим
уговором; уколико понуђач коме је додељен уговор достави неистините изјаве или доказе који се тичу
испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, односно доказе који се односе на критеријуме за
оцењивање понуде.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена
овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна
Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране
Дужника и других промена од значаја за правни промет.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и
на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника __________________________
__________ (унети име и презиме овлашћеног лица).
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један)
примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.
Прилог: - картон депонованих потписа
Место и датум издавања овлашћења:
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
МП
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У ПОГЛАВЉУ VI - МОДЕЛ УГОВОРА, ЧЛАН 15. СЕ МЕЊА И ГЛАСИ:
Понуђач је дужан да у року за достављање понуде, истовремено са подношењем понуде
прибави о свом трошку и у оригиналном примерку достави Наручиоцу као средство финансијског
обезбеђења за озбиљност понуде - једну сопствену соло бланко меницу, уредно потписану и
печатом понуђача оверену, уз пратеће овлашћење и доказ о предаји, означену на износ
_______________. Наведену меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим
случајевима: уколико понуђач повуче или мења своју понуду пре истека рока важења понуде
назначеног у Конкурсној документацији, односно обрасцу понуде; уколико понуђач коме је додељен
уговор благовремено не потпиште уговор о јавној набавци; уколико понуђач коме је додељен уговор,
најкасније до тренутка закључења уговора, не достави средство обезбеђења за повраћај аванса или
средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са закљученим уговором; уколико понуђач
коме је додељен уговор достави неистините изјаве или доказе који се тичу испуњености услова за
учешће у поступку јавне набавке, односно доказе који се односе на критеријуме за оцењивање
понуде. Достављена меница мора бити регистрована у регистру меница НБС, у складу са Одлуком
НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени
гласник РС“ број 56/2011). За све време трајања Уговора Наручилац је у поседу менице све до
испуњења уговорних обавеза, а након испуњења уговорних обавеза, меница се враћају Извршиоци
услуге.
Изабрани понуђач је дужан да на дан потписивања Уговора прибави о свом трошку и у
оригиналном примерку достави Наручиоцу на име обезбеђења за поврат авансне уплате - једну
сопствену соло бланко меницу, уредно потписану и печатом понуђача оверену, уз пратеће овлашћење
и доказ о предаји, означену на износ авансне уплате са урачунатим ПДВ-ом, на бази укупног броја
ученика који путују. Наведена меница може бити употребљена као средство обезбеђења реализације
уговором утврђених обавеза изабраног понуђача у поступку јавне набавке и може бити активирана у
случају да Извршилац услуге не испуњава своје уговором дефинисане обавезе. Достављена меница
мора бити регистрована у регистру меница НБС, у складу са Одлуком НБС о ближим условима,
садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ број 56/2011). За
све време трајања Уговора Наручилац је у поседу менице све до испуњења уговорних обавеза, а
након испуњења уговорних обавеза, меница се враћају Извршиоци услуге. Наручилац не може
исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај
авансног плаћања.
Изабрани понуђач је дужан да на дан потписивања Уговора прибави о свом трошку и у
оригиналном примерку достави Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у
висини 10% од вредности уговора без ПДВ-а, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна и
платива на први позив. Банкарска гаранција за за добро извршење посла издаје се са роком до дана
исплате последње рате. У случају да понуђач не испуни преузете обавезе из закљученог уговора о
јавној набавци, Наручилац је овлашћен да реализује достављено средство обезбеђења од стране
понуђача.
Предаја меница са меничним овлашћењима и банкарске гаранције је услов за
закључење уговора.

У ПОГЛАВЉУ VII - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 7.11 се
мења и гласи:

Page 7 of 9

7.11 Подаци о средствима обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и уговорних
обавеза
А) Понуђач је дужан да у року за достављање понуде, истовремено са подношењем понуде
прибави о свом трошку и у оригиналном примерку достави Наручиоцу као средство финансијског
обезбеђења за озбиљност понуде - једну сопствену соло бланко меницу, уредно потписану и
печатом понуђача оверену, уз пратеће овлашћење и доказ о предаји, означену на износ _________.
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде издаје се у висини од 10% од
вредности уговора о јавној набавци без ПДВ-а, а вредност уговора о јавној набавци утврђује се на
бази 130 ученика.
Наведену меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
уколико понуђач повуче или мења своју понуду пре истека рока важења понуде назначеног у
Конкурсној документацији, односно обрасцу понуде; уколико понуђач коме је додељен уговор
благовремено не потпиште уговор о јавној набавци; уколико понуђач коме је додељен уговор,
најкасније до тренутка закључења уговора, не достави средство обезбеђења за повраћај аванса или
средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са закљученим уговором; уколико понуђач
коме је додељен уговор достави неистините изјаве или доказе који се тичу испуњености услова за
учешће у поступку јавне набавке, односно доказе који се односе на критеријуме за оцењивање
понуде.
Достављена меница мора бити регистрована у регистру меница НБС, у складу са Одлуком
НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени
гласник РС“ број 56/2011). За све време трајања Уговора Наручилац је у поседу менице све до
испуњења уговорних обавеза, а након испуњења уговорних обавеза, меница се враћају Извршиоци
услуге.
Б) Изабрани понуђач је дужан да на дан потписивања Уговора прибави о свом трошку и у
оригиналном примерку достави Наручиоцу на име обезбеђења за поврат авансне уплате - једну
сопствену соло бланко меницу, уредно потписану и печатом понуђача оверену, уз пратеће овлашћење
и доказ о предаји, означену на износ авансне уплате са урачунатим ПДВ-ом, на бази укупног броја
ученика који путују, са роком до истека уговора.
Наведена меница може бити употребљена као средство обезбеђења реализације уговором
утврђених обавеза изабраног понуђача у поступку јавне набавке и може бити активирана у случају да
Извршилац услуге не испуњава своје уговором дефинисане обавезе.
Достављена меница мора бити регистрована у регистру меница НБС, у складу са Одлуком
НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени
гласник РС“ број 56/2011).
За све време трајања Уговора Наручилац је у поседу менице све до испуњења уговорних
обавеза, а након испуњења уговорних обавеза, меница се враћају Извршиоци услуге.
Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство
финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.
Број плативих ученика који путују на екскурзију утврдиће се пре закључења уговора.
Попуњено и печатом понуђача оверено менично овлашћење за поврат авансне уплате
(Образац 5.11) понуђач доставља приликом подношења понуде.
В) Изабрани понуђач је дужан да на дан потписивања Уговора прибави о свом трошку и у
оригиналном примерку достави Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у
висини 10% од вредности уговора без ПДВ-а, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна и
платива на први позив. Банкарска гаранција за за добро извршење посла издаје се са роком до дана
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исплате последње рате. У случају да понуђач не испуни преузете обавезе из закљученог уговора о
јавној набавци, Наручилац је овлашћен да реализује достављено средство обезбеђења од стране
понуђача у случају да понуђач не испуни преузете обавезе из закљученог уговора о јавној набавци.
Вредност уговора о јавној набавци утврђује се на бази 130 ученика.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од
оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну
надлежност за решавање спорова.
Банка која издаје банкарску гаранцију мора бити регистрована на територији Републике
Србије, а ако их издаје страна банка, иста мора имати кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво
кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Поменути кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција
која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна
банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих или
сретификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта
(European Securities and Markets Authorities – ESMA).
У случају да понуђач не испуни преузете обавезе из закљученог уговора о јавној набавци,
Наручилац је овлашћен да реализује достављено средство обезбеђења од стране понуђача.
Уколико се у току реализације уговора продуже рокови за извршење уговорне обавезе, мора
се продужити рок трајања за банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза.
Попуњено и печатом понуђача оверено Писмо о намерама пословне банке да ће издати
банкарску гаранцију за добро извршење посла (Образац 5.10) понуђач доставља приликом
подношења понуде.
...
Предаја банкарске гаранције и меница са меничним овлашћењима је услов за закључење
уговора.
За све време трајања Уговора Наручилац је у поседу тражених средстава обезбеђења, све до
испуњења уговорних обавеза. Након испуњења уговорних обавеза средства обезбеђења се враћају
Понуђачу.
Комисија за јавну набавку

потпис

1. Радојка Поткоњак, директор, председник комисије
2. Минић Весна, члан комисије
3. Галиц Љиљана, члан комисије
4. Гргић Сузана, члан комисије
5. Мушковић Ана, члан комисије
6. Бранка Марјановић, члан комисије
7. Биљана Рончевић, члан комисије
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