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ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

за набавку услуге  превоза за 2019. годину 

(набавка Н 28/2019) 
 

 Наручилац у предметном поступку набавке врши набавку услуге превоза према 

следећем техничком опису и карактеристикама: 

 

Р.бр. Тип возила Опис 

1. Аутобус: минимум 61 место 

* високо подни 

* висока туристичка класа 

* клима уређај 

* не старији од 2000. године 

* у власништву, на лизинг или у закуп 

* са возачем који испуњава све законске  

обавезе за управљање аутобусом 

2. Аутобус минимум 50 места 

* високо подни 

* висока туристичка класа 

* клима уређај 

* не старији од 2000. године 

* у власништву, на лизинг или у закуп 

* са возачем који испуњава све законске  

обавезе за управљање аутобусом 

3. Комби минимум 8+1 места 

* висока  класа 

* клима уређај 

* не старији од 2010. године 

* у власништву, на лизинг или у закуп 

* са возачем који испуњава све законске  

обавезе за управљање комбијем 

3. Минибус минимум 20+1 места 

* висока  класа 

* клима уређај 

* не старији од 2010. године 

* у власништву, на лизинг или у закуп 

* са возачем који испуњава све законске   

обавезе за управљање комбијем 

  

  

 Предмет  набавке је набавка услуге аутобуског и комби 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, правнијаду, 

конференције, копаоничку школу, теренску наставу и сл. 
 

 Услуге превоза су једнодневне и вишедневне у зависности од потребе наручиоца. 



 
 

 Обрачун ће се вршити према ауто дану са пређених 200 километра, на који се додају 

евентуални додатни километри помножени са јединичном ценом по километру. 
 

 Наручилац ће у сваком конкретном захтеву назначити врсту возила које ће користити 

и релацију на коју се путује. 

 Уколико наручилац буде користио возило изван техничке спецификације, 

фактурисање за извршену услугу за предметно возило вршиће се према стандардном 

ценовнику понуђача који ће бити саставни део уговора.  
 

Критеријум и елементи критеријума за оцену понуда 
 

 Одлука о додели уговора за предметну набавку услуге превоза за 2019. годину, донеће 

се применом критеријума „економски најповољнија понуда“. 

 Додељивање пондера по елементима критеријума вршиће се заокруживањем на 

две децимале. 
 

 Елементи критеријума 
 

Избор економски најповољније понуде вршиће се оцењивањем и рангирањем понуда 

према следећим елементима критеријума: 

Р.бр КРИТЕРИЈУМ Број бодова 

1. Цена превоза аутобусом од  минимум  61 места 30 

2. Цена превоза аутобусом од минимум 50 места 30 

3. Цена превоза комбијем од минимум 8+1 места 20 

4. Цена превоза минибусом од минимум 20+1 места 20 

 УКУПНО: 100 
 

 Методе оцењивања 

 

1. ЦЕНА ПРЕВОЗА АУТОБУСОМ ОД МИНИМУМ 61 МЕСТА 

 Код овог критеријума упоређиваће се цена по возилу по ауто дану до пређених 200 

километара и цена по километру након пређених 200 километара без ПДВ-а. 

 Понуђене цене треба заокружити на две децимале. 

 Поткритеријум цена по ауто дану са пређених 200 километара носи 20 пондера, док се 

по поткритеријуму цене по километру након пређених 200 километара може остварити 

највише 10 пондера. 
  

2. ЦЕНА ПРЕВОЗА АУТОБУСОМ ОД МИНИМУМ 50 МЕСТА 

 Код овог критеријума упоређиваће се цена по возилу по ауто дану до пређених 200 

километара и цена по километру након пређених 200 километара без ПДВ-а. 

 Понуђене цене треба заокружити на две децимале. 

 Поткритеријум цена по ауто дану са пређених 200 километара носи 20 пондера, док се по 

поткритеријуму цене по километру након пређених 200 километара може остварити највише 10 

пондера. 
 

3. ЦЕНА ПРЕВОЗА КОМБИЈЕМ ОД МИНИМУМ 8+1 МЕСТА 

 Код овог критеријума упоређиваће се цена по возилу по ауто дану до пређених 200 

километара и цена по километру након пређених 200 километара без ПДВ-а. 

 Понуђене цене треба заокружити на две децимале. 

 Поткритеријум цена по ауто дану са пређених 200 километара носи 10 пондера, док се по 

поткритеријуму цене по километру након пређених 200 километара може остварити највише 10 

пондера. 
 

4. ЦЕНА ПРЕВОЗА КОМБИЈЕМ ОД МИНИМУМ 20+1 МЕСТА 

 Код овог критеријума упоређиваће се цена по возилу по ауто дану до пређених 200 

километара и цена по километру након пређених 200 километара без ПДВ-а. 



 Понуђене цене треба заокружити на две децимале. 

 Поткритеријум цена по ауто дану са пређених 200 километара носи 10 пондера, док се по 

поткритеријуму цене по километру након пређених 200 километара може остварити највише 10 

пондера. 
 

 Додељивање пондера за све елементе критеријума као и за поткритеријуме вршиће се 

према следећој формули: 
 

П = Пмах * Хмин / Х 
 

 Легенда: 

 П = број поена за понуђену цену Х за задати критеријум 

 Пмах = максимални број поена за задати критеријум/поткритеријум 

 Хмин = најмања понуђена цена за ставку која се бодује  

 Х - понуђена цена из понуде која се бодује 

 

 

 

Напомена: Понуђач је дужан да овери техничку спецификацију и да је достави заједно са 

 обрасцем понуде. Понуђач је дужан да уз понуду достави и стандардни 

ценовник за остала возила из свог возног парка а према елементима из образца понуде, у 

супротном понуда ће бити неприхватљива. 

  
 


