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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара
СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА
у поступку јавне набавке мале вредности број V-2-31/2019 1.1.2.

Рок за достављање понудe: до 15.07.2019. године до 12:00 часова.
Понуду доставити на адресу: Установа "Резервати природе" Зрењанин
Адреса: 23000 Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 2
Јавно отварање понуда:

15.07.2019. године, у 12:15 часова,
У просторијама установе „Резервати природе“
Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 2, 23000 Зрењанин

Јул 2019.

На основу чланова 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 6.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/15),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број V-2-31/2019-870 1.1.2. од 27.06.2019.
године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број V-2-31/2019-871 1.1.2.
од 27.06.2019. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
(садржај)
Конкурсна документација садржи: 40 страна
I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
3
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
3
III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
3
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76 ЗЈН
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
4
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
9
VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
20
VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
23
VIII МОДЕЛ УГОВОРА
25
IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
31
X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
32
XI ОСТАЛИ ОБРАСЦИ
33
- Образац 1 - Изјава као доказ за Понуђача
- Образац 2 - Изјава као доказ за Подизвођача
- Образац 3 - Изјава као доказ за члана групе Понуђача
- Образац 4 - Изјава као доказ о поштовању законских прописа
- Образац 5 - Исказ о понуђачевим укупним приходима пружања услуга која су
предмет јавне набавке бр. V-2-31/2019 1.1.2. за претходне три обрачунске
године
- Образац 6 - Изјава о техничком капацитету Пружаоца услуга
- Образац 7 - Изјава о кадровском капацитету Пружаоца услуга
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I

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Установа „Резервати природе“ Зрењанин
Адреса: Војводе Петра Бојовића 2, 23000 Зрењанин
Интернет страница: www.rezervatiprirode.com
2. Врста поступка набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број V-2-31/2019 1.1.2 су добра – набавка службених возила - ПО ПАРТИЈАМА.
ОРН: 34113300-Теренско возило
34111200-Лимузина
4. Контакт
Контакт особа је Ивана Бјелетић, дипломирани правник, тел. 023/521-032:
ivana.bjeletic@rezervatiprirode.com
II

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број V-2-31/2019 1.1.2 су добра: службена возила,
ОРН: 34113300 - Теренско возило
34111200 - Лимузина
ПАРТИЈА 1: Теренско возило, бензин/TNG, радна запремина мотора 1690 ccm
Предмет јавне набавке је замена теренског возила „старо за ново“. Набавка
једног новог теренског возила уз замену једно старо теренско возила.
ПАРТИЈА 2: Путничко возило, лимузина, бензин, радна запремина мотора 1000 ccm,
Јавна набавка обликована је у две партије
Критеријум за доделу уговора је ''најнижа понуђена цена''.
III
-

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ТЕХНИЧКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА

Понуђач мора да понуди потпуно нова возила. Под термином „ново возило“
подразумева се некоришћено возило са целокупном новом конструкцијом и
уграђеним потпуно новим деловима и које се након испоруке први пут
региструје.
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-

За сваку могућу неусаглашеност карактеристика возила са законима,
правилницима и стандардима Републике Србије или ЕУ, у потпуности одговара
испоручилац возила.

-

У техничкој спецификацији и опису наводе се само карактеристике возила које
су од примарне важности за наручиоца.

-

Сви материјали од којих су израђена возила не смеју ни на који начин
здравствено да штете свима онима који су у контакту са возилима.

-

Понуђач ће техничке карактеристике и техничку спецификацију доказивати
каталогом проспектом на српском језику који мора да садржи доказ за све
захтеване тачке из техничке спецификације предмета јавне набавке.

-

Понуђена добра не могу имати мање опреме од захтеване техничком
спецификацијом.
ПАРТИЈА 1

Предмет партије 1 је замена теренског возила „старо за ново“, рачуноводствена
вредност половног возила је 155.132,14 динара.
Понуђач преузима возило по систему „старо за ново“ у виђеном стању, без
накнадних рекламација по закључењу уговора. Понуђач има право да до краја рока за
предају документације изврши увид у стање возила које је предмет замене „старо за
ново“ како би извршио процену вредности возила и доставио адекватну понуду.
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА НОВОГ ТЕРЕНСКОГ ВОЗИЛА
1. Тип возила: теренско
2. Снага мотора: мин 60 кW
3. Запремина мотора: 1690 cm³
4. Број цилиндара мотора: маx 4
5. Погонско гориво: Бензин + ТНГ (секвент плински уређај, ТНГ боца треба
да буде позиционирана испод гепека)
6. Трансмисија: Мануелни мењач 5 брзина
7. Погон: 4x4 стални (двостепени редуктор са блокадом)
8. АБС+БАС (Систем против блокаде при кочењу + асистенција при наглом
кочењу)
9. ЕБД (Електронска дистрибуција кочионе силе)
10. Управљачки механизам: Хидраулични серво механизам
11. Аутоматска дневна светла
12. Електроподизачи стакала предњих врата
13. Број места за седење: 4
14. Број врата: 3 (2+1)
15. Резервни точак
16. Боја: тамно зелена, алтернатива браон
17. Гарантни рок: мин 36 месеци или 100.000 km
18. Место испоруке: у седишту наручиоца
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Понуђач је у обавези да уз понуду достави и каталог или други документ за
понуђено теренско возило, који садржи техничке карактеристике понуђеног
добра које је предмет јавне набавке, издат од стране произвођача понуђеног
типа возила.
Понуђач је у обавези да уз понуду достави и фотографију понуђеног типа
возила.
ПАРТИЈА 2
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА
1. Тип возила: путничко
2. Облик каросерије: берлине
3. Погонско гориво: безоловни бензин
4. Генерација мотора: Еуро 6
5. Трансмисија: Мануелни мењач 5 брзина
6. Погон: на предње точкове
7. Број врата: 5 (4+1)
8. Број места за седење: пет
9. Боја каросерије: комета сива
10. Радна запремина мотора: до 900ccm
11. Снага мотора: од 66kw
12. Гарантни рок: мин 36 месеци или 100.000km
13. Мотор: 0,9 Тce 90
14. Место испоруке: у седишту Наручиоца
Минимална захтевана опрема:
 Ваздушни јастуци за возача и сувозача,
 Предњи бочни ваздушни јастуци
 Помоћ при наглом кочењу
 Ваздушне завесе
 ЕСП,АБСи систем за помоћ приликом кретања на узбрдици ( ХСА)
 Подсетник сигурносног појаса
 Путни рачунар
 Индикатор промене степена преноса
 Старт/стоп/ систем
 Грејане ветробранског стакла
 Предња светла за маглу
 Контрола притиска у гумама
 Путни рачунар
 Команде на волану
 Ручни клима уређај клима
 Триточковни сигурносни појас у стедини страга
 Дневна светла
 Возачево седиште подесиво по дужини
 Електронско подизање стакла+импулсно код возача
 Даљинско централно закључавање
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Дељива задња клупа 1/3-2/3
Челични натплаци
Ручно подесиви спољашњи ретровизори
Старт –стоп
Величина гуме 195/55 Р16
Задњи паркинг сензори
Гумене патоснице
Прва помоћ,сијалице,троугао,сајла за вучу
Апарат за гашење пожара са важећом контролном картицом
Основни алат у адекватном паковању
Дизалица за подизање возила
Резервни точак

РЕКЛАМАЦИЈА:
У случају записником утврђених недостатака у квалитету и квантитету
испоручених добара Понуђач је дужан да исте отклони најкасије у року од једног дана
од дана пријема рекламације.
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Табела 1 - Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
Ред.
Услови:
Докази:
број
- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног
суда
- да jе регистрован
- ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне
код надлежног
регистре,
органа, односно
1.
Напомена:
уписан у
 У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ
одговарајући
доставити за сваког члана групе понуђача
регистар
 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем,
овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више
подизвођача доставити за сваког од њих)
- да он и његов
- ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И
законски заступник ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, односно
нису осуђивани за уверење оне полицијске управе Министарства унутрашњих
неко од кривичних послова где је пребивалиште лица, да није осуђиван за неко од
дела као члан
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да
организоване
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
криминалне групе, дела против заштите животне средине, кривично дело примања
2.
да нису осуђивани или давања мита, кривично дело преваре.
за кривична дела
- ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем
против привреде, подручју је седиште правног лица да није осуђивано за неко од
кривична дела
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да
против животне
није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде,
средине, кривично кривична дела против заштите животне средине, кривично
дело примања или дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За
давања мита,
побројана кривична дела надлежни судови, чије је уверење
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кривично дело
преваре

3.

- да му није
изречена мера
забране обављања
делатности, која је
на снази у време
објављивања
позива за
подношење понуда

4.

- да је измирио
доспеле порезе,
доприносе и друге
јавне дажбине у
складу са
прописима
Републике Србије
или стране државе
када има седиште
на њеној

потребно доставити, су:
- Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица,
- Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица,
- Виши суд у Београду да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне
групе.
Напомена:
 У случају да понуду подноси правно лице потребно је
доставити овај доказ и за правно лице и за законског
заступника.
 У случају да правно лице има више законских
заступника, ове доказе доставити за сваког од њих.
 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе
доставити за сваког члана групе.
 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем,
ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више
подизвођача доставити за сваког од њих).
 Ови докази не могу бити старији од два месеца пре
отварања понуда.
- ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног суда да
му није изречена мера забране обављања делатности, или
потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа
није регистровано, да му је као привредном друштву изречена
судска или управна мера забране обављања делатности.
- ПРЕДУЗЕТНИК: Потврда прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања делатности или потврда
Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера
забране обављања делатности.
- ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања одређених послова.
Напомена:
 У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ
доставити за сваког члана групе.
 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем,
ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више
подизвођача доставити за сваког од њих).
 Потврде морају бити издате након објављивања
позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки и не могу бити старије од два месеца (2) пре
отварања понуда.
- ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
1. Уверење Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
2. Уверење Управе јавних прихода града, односно
општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода.
Напомена:
 Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2
горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције
за приватизацију да се налази у поступку приватизације
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територији

5.

6.

- да располаже
неопходним
финансијским
капацитетом и то
- да је бар у једној
од три обрачунске
године (2016, 2017,
2018. година)
остварио приход
чија је вредност
већа од вредности
његове понуде;

- да располаже
пословним
капацитетом
да је у претходне
три пословне
године, од дана
објављивања
јавног позива
испоручио
минимум два
возила истоврсна
предмету набавке



У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе
доставити за сваког члана из групе
 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем,
ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више
подизвођача доставити за сваког од њих)
 Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре
отварања понуда
Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за
привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и
података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи
сажети биланс стања и успеха, показатеље за оцену бонитета за
2016, 2017. и 2018. годину.
Напомена:




У случају да понуду подноси група понуђача, услов из
тачке 5. група понуђача испуњава заједно, те је
потребно доставити тражени доказ за члана/ове групе
који заједно испуњавају тражени услов (довољно је да
један члан групе испуњава овај услова)
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем,
овај доказ не треба доставити за подизвођача.Услов
испуњава понуђач самостално.

- Копије уговора и фактура за испоручена добра

7.

- да располаже
кадровским
капацитетом
- да понуђач има
ангажован
минимум три
запослена лица

Образац Фонда ПИО или други доказ да су запослена лица
ангажована код понуђача по било ком основу у складу са
Законом о раду РС

8.

УСЛОВИ из члана
75. став 2
ДОКАЗИ:
Потписан и оверен
Образац број 4

ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштита животне средине и којом гарантује да је ималац права
интелектуалне својине
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног
лица понуђача и оверена печатом. У колико понуду подноси
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група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
Напомена: Испуњеност услова за учешће у предметном поступку јавне
набавке из члана 75. и 76. ЗЈН, а који су наведени у табели 1 понуђач доказује
Изјавом коју даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу на
Обрасцу из конкурсне документације, у складу са чланом 77. став 4. ЗЈН.
Наручилац задржава право да, на писани захтев, по окончању поступка отварања
понуда изврши контролу испуњености услова за учешће у предметном поступку јавне
набавке од стране понуђача и/или подизвођача увидом у релевантна документа.
Уколико утврди да је понуђач и/или подизвођач доставио нетачне податке та понуда ће
бити одбијена као неприхватљива. Наручилац упозорава Понуђача да је давање
неистинитих података у понуди основ за прекршајну одговорносту, у смислу члана
170. став 1. тачка 3) ЗЈН и основ за Негативну референцу у смислу члана 82. став 1.
тачка 3) ЗЈН
В-УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ чл. 80 ЗЈН
Подизвођач у поступку јавне набавке мора испуњавати захтеване услове и то:
Подизвођач мора испуњавати обавезне услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о
јавним набавкама за које ће доставити доказе (изјаву).
Подизвођач испуњава и све остале
услове тражене
конкурсном
документацијом.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Г- УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА чл. 81. ЗЈН
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.
став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама за које ће доставити доказ (изјаву).
Група понуђача мора испунити и остале услове из конкурсне документације. Група
понуђача мора доставити и међусобно потписан Споразум.
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА из члана 75. став
1 тачке 1-4 и 5 ЗЈН као и члана 76. став 2 ЗЈН додатних услова
А ДОКАЗИ за Обавезне услове
Наручилац у складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама, а у поступку
предметне јавне набавке мале вредности, ПРИХВАТА да испуњеност обавезних
услова (чл. 75. Став 1. тачка 1,2,3 и 4) понуђачи докажу достављањем у понуди
ИЗЈАВЕ (обрасци дати у конкурсној документацији – попунити, потписати и оверити).
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Уколико понуђач не приложи тражене доказе за обавезне услове понуда ће бити
одбијена као битни недостатак понуде, што је у складу са чланом 106. став 1. тачка 1. и
2. Закона о јавним набавкама.
Понуђач, односно добављач дужан је 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.
Ако је Понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. ЗЈН као доказ, 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 за које је доставњена изјава.
Ако Понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана
(5), не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Докази наведени под тачкама 2, 3 и 4 не могу бити старији од два (2) месеца
рачунајући од дана који је конкурсном документацијом одређен за датум отварања
понуда.
Доказ наведен под трачком 3. мора бити издат након објављивања позива за
подношење понуда.
Понуђач може за доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом да
наведе интернет страницу надлежних органа на којој су тражени подаци јавно
доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, Понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се
уређује електронски документ.
Допунске напомене:
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана (5) од дана
настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено
обавести Наручиоца, са назнаком ,,Поступак јавне набавке мале вредности добара –
НАБАВКА службених возила број V-2-31/2019 1.1.2. и да је документује на прописани
начин.
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство Понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима
наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак
јавне набавке.
ПРЕДМЕТ ПОЗИВА
Предмет позива за подношење понуда је пружање услуга – за јавну набавку
мале вредности број V-2-31/2019 1.1.2. набавка службених возила која је описана у
одељку Техничке спецификације.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ ПОТРЕБНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВА
ЗА САСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ. ПОНУЂАЧИ СУ ДУЖНИ ДА ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈУ
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ОБРАСЦЕ ПОПУНЕ, ОВЕРЕ ПЕЧАТОМ И ПОТПИШУ
ПРЕМА ПРИЛОЖЕНИМ УПУТСТВИМА И ДОСТАВЕ У ПОНУДИ.
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ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне набавке
на српском језику, укључујући и захтеве и одговоре на захтеве за додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, у вези са чланом 63. став 3. ЗЈН.
Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском
језику. Уколико је неки доказ или документ на страном језику, исти мора бити
преведен од стране овлашћеног судског тумача.
1. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ако постоје У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ
ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА посебно у погледу попуњавања
образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају
бити њихов саставни део.













Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.
Понуда се саставља тако што понуђач уноси све тражене податке у обрасце
који су саставни део конкурсне документације. Понуђач је обавезан да
попуни све ставке (елементе) у свим обрасцима понуде, према захтеву
наручиоца.
Образац понуде и обрасци дати у конкурсној документацији морају бити
исправно попуњени, печатом оверени и потписани од стране овлашћеног
лица понуђача.
У случају несагласности јединичне и збирне укупне вредности, корекција ће
бити извршена према јединичној цени.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена и читко попуњена, откуцана или
попуњена хемијском оловком. Уколико постоји потреба за исправком
штампарске грешке, исту понуђач исправља, парафира је овлашћено
лице и оверава печатом,
Модел уговора чини саставни део конкурсне документације. Модел уговора
понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је
сагласан са садржином модела уговора. Уколико понуду подноси понуђач
самостално, модел уговора потписује и оверава овлашћено лице понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) модел уговора
потписује и оверава носилац посла.
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) модел уговора
потписује и оверава носилац посла.
Понуђач не може попуњавати и достављати своје обрасце-документе уместо
истих који су преузети од Наручиоца и који су саставни део конкурсне
документације. Понуђач може тражене податке доставити на свом
документу, обрасцу, прилогу само ако је то тражено конкурсном
документацијом.

2. НАЧИН ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
Понуде морају да стигну без обзира на начин достављања, на адресу наручиоца,
Установа „Резервати природе“ Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 2, 23000
Зрењанин најкасније 15.07.2019. године до 12,00 часова.
Понуђач је дужан да Наручиоцу достави понуду у уредно затвореној коверти
или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
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утврдити да се први пут отвара, поштом на адресу: Установа „Резервати природе“
Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 2, 23000 Зрењанин или лично на наведену адресу у
просторије Установа „Резервати природе“ Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 2, 23000
Зрењанин.
На коверти или кутији Понуђач је дужан да напише
Установа „Резервати природе“ Зрењанин
Војводе Петра Бојовића 2 Зрењанин 23000
СА НАЗНАКОМ:
„Понуда за јавну набавку мале вредности V-2-31/2019 1.1.2. Набавка службених
возила
– НЕ ОТВАРАТИ -”
Понуђач на полеђени коверте наводи назив и адресу, телефон и име и презиме
особе за контакт.
Свака понуда која стигне Наручиоцу по истеку датума и сата одређеног у
претходном ставу, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању
поступка отварања понуда, неотворену вратити понуђачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно забрани из
позива и конкурсне документације.
3. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда биће јавно, истога дана по истеку рока за подношење понуда
15.07.2019.године са почетком у 12.15 часова, у пословним просторијама Установа
„Резервати природе“ Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 2 Зрењанин 23000.
Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Записник о
отварању понуда доставиће се понуђачима у року од три (3) дана од дана отварања
понуда, или непосредно после отварања понуда.
4. УСЛОВИ ПОД КОЈИМ ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

МОГУ

Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица у својству
јавности, а понуђача могу заступати, активно учествовати у поступку отварања,
законски заступници, као и овлашћени представници понуђача који комисији за јавну
набавку доставе уредно писмено овлашћење (пожељно на меморандуму) потисано и
оверено, за активно учешће у поступку отварања понуда.
5.

ПАРТИЈЕ Предметна набавка је обликована у две партије.

6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА Понуда са варијантама није дозвољена.
7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ у смислу члана 87
став 6 Закона о јавним набавкама
Понуђач може поднети само једну понуду и иста се не може мењати,
допуњавати нити опозвати по истеку рока за подношење понуде.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуда.
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Измена, допуна као и опозив понуде може се вршити до истека рока за
достављање понуде,односно до тог рока мора бити достављена Наручиоцу и то у
затворенoј коверти или кутији, поштом на адресу Наручиоца: Установа „Резервати
природе“ Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 2, 23000 Зрењанин, или лично на
наведену адресу у просторије Установа „Резервати природе“ Зрењанин, Војводе Петра
Бојовића 2, 23000 Зрењанин са назнаком у зависности од конкретне потребе ʺИзменеʺ
или ʺДопунеʺ или ʺИзмене и Допунеʺ или ʺОпозивʺ понуде за јавну набавку V-231/2019 1.1.2.- НЕ ОТВАРАТИ.
8.

ИЗМЕНА ИЛИ ДОПУНА 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 јавних набавки и на својој интернет страници.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање
дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
9.

ПОНУЂАЧ МОЖЕ ПОДНЕТИ 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. Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете
супротно напред наведеној забрани.
10. РАЧУНОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ ПОЛОВНОГ ВОЗИЛА
Наручилац ће одбити све оне понуде за половно возило које се замењује по
систему „старо за ново“ ако понуђачи понуде испод 155.132,14 динара, што
представља његову рачуноводствену вредност на дан објаве конкурса.
11. КУПОВИНА У ВИЂЕНОМ СТАЊУ И ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ ВОЗИЛА
Понуђач преузима возило по систему „старо за ново“ у виђеном стању, без
накнадних рекламација по закључењу уговора. Понуђач има право да до краја рока за
предају документације изврши увид у стање возила које је предмет замене „старо за
ново“ како би извршио процену вредности возила и доставио адекватну понуду.
12. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
 Подизвођач у поступку јавне набавке мора испуњавати захтеване услове и то
Подизвођач мора испуњаваити обавезне услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона
о јавним набавкама и услове из чл. 75. став1. тачка 5 за део набавке који ће извршити
подизвођач, а за који је неопходна испуњеност захтеваног услова.
 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично
поверити подизвођачу.
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Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да у понуди наведе назив подизвођача, као и проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (који не може бити
већи од 50%) као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће
бити наведен у уговору о јавној набавци са обимом његовог учешћа.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без
обзира на ангажовање и број подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке
који се извршава преко тог подизвођача. Наручилац је дужан да омогући
добављачу да приговори ако потраживање није доспело. Наведена могућност не
утиче на одговорност добављача.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор,
осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету, у том случају
наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту
конкуренције.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако
је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија
неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за
подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

13. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) ЗЈН и услове из чл. 75. Став 1. тачка 5 за део набавке који ће извршити
члан групе, а за који је неопходна испуњеност захтеваног услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи
податке о:
1)
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2)
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3)
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4)
понуђачу који ће издати рачун;
5)
рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6)
обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Споразумом уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном
документацијом.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени
правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду 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.
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
14. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА,
ГАРАНТНОГ РОКА, КАО И ЕВЕНТУАЛНИХ ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су
предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне
документације тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве. Неодговарајуће понуде се
неће даље разматрати већ ће бити одбијене.
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року
одређеном у позиву за подношење понуда;
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да
потпуно испуњава све техничке спецификације;
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 јавне набавке;
Понуђач мора да испуни захтеве који су наведени у делу конкурсне
документације
под
називом
ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ
(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), а у супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.
15. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У складу са чланом 90. став 2. и 3. ЗЈН 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 не може мењати
понуду.
16. ИСКЉУЧЕЊЕ ПОНУДА
Биће рангиране само прихватљиве понуде, понуде које су благовремено предате
наручиоцу и које испуњавају захтеве из конкурсне документације и ЗЈН.
Неприхватљиве понуде ће бити одбијене.
Чланом 3. став 1. тачка 33) ЗЈН је предвиђено да 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 јавне набавке.
Чланом 106. ЗЈН је предвиђено да Наручилац ће одбити понуду ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5)понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
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Рокови. Све рокове у понуди понуђач треба прецизно да одреди. Не могу се
прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од-до, сукцесивно и
сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати
неприхватљивом.
17. УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА.
Наручилац се обавезује да за извршене услуге изврши уплату уговорене цене на
жиро - рачун изабраног понуђача.
Рок плаћања је: у року не краћем од 15 дана, нити дужем од 45 дана, од дана
пријема уредног рачуна.
Наручилац ће укупну цену платити у складу са расположивом квотом у буџету
и финансијском плану наручиоца, у складу са Законом о буџету.
18. ВАЛУТА И ЦЕНА (начин на који мора бити наведена и изражена цена у
понуди)
Цене се у понуди исказују у динарима без ПДВ и са ПДВ. Цена услуге укључује
све зависне трошкове који терете предметну набавку. У случају да се цена у понуди
исказује у еврима за прерачун и оцену понуде у динарима користиће се средњи
девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда. Цена је
фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. ЗЈН.
Бодоваће се укупна цена без ПДВ-а без обзира што понуђач мора навести износ
ПДВ и цену са ПДВ.
19. ПОВЕРЉИВОСТ И ЗАШТИТА ПОДАТАКА
Податке које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у
поступку јавне набавке и биће доступни само лицима укљученим у поступак набавке.
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача
треба да у горњем десном углу садржи ознаку «поверљиво» и потпис овлашћеног лица.
Ако се поверљивим сматра само поједини податак он мора бити подвучен
црвеном линијом, а поред тога реда на десној маргини исписана ознака поверљиво и
потпис овлашћеног лица.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на
наведени начин.
Као поверљиве понуђач може означити документе који садрже личне податке, а
које не садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и
пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као
поверљиви.
Заштита података
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као
такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди;
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о
поднетим понудама, до отварања понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде.
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20. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења
у вези са припремањем понуде најкасније пет дана пре истека рока за подношење
понуда. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана
пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију
објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Питања упутити на адресу:
Установа „Резервати природе“ Зрењанин
Војводе Петра Бојовића 2 Зрењанин 23000
СА НАЗНАКОМ:
„Питања за јавну набавку мале вредности број: V-2-31/2019 1.1.2. набавка
службених возила
- НЕ ОТВАРАТИ -”
Питања се могу упутити и електронском поштом на e-mail:
ivana.bjeletic@rezervatiprirode.com.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима
врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН.
Комуникација
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова
јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или
факсом.
Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не
ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.
Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени
овим законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.
Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и
података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања
понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување
документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и
архива.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем
тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као
доказ да је извршено достављање.
21. ДОДАТНА ОБАВЕШТЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
Oбавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача
после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача.
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид)
код понуђача односно његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде
који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом
би се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом,
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односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне
набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
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.
22. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
Понуђач се обавезује да уз понуду достави:
- једну бланко соло меницу регистровану код Народне Банке Србије са клаузулом «без
протеста» са овлашћењем да је Наручилац може попунити на износ од 10% од укупне
понуђене цене без ПДВ-а, као гаранцију за озбиљност понуде, коју Наручилац може
уновчити уколико понуђач одбије да приступи закључењу уговора.
Уз меницу понуђач доставља попуњено и печатом оверено менично овлашћење,
картон депонованих потписа и доказ да је меница регистрована код Народне Банке
Србије
Испоручилац се обавезује да приликом закључења уговора, Наручиоцу преда:
- једну бланко соло меницу регистровану код Народне Банке Србије са клаузулом «без
протеста» са овлашћењем да је Наручилац може попунити на износ од 10% од
уговорене вредности уговора без ПДВ-а, као гаранцију за добро извршење посла са
роком важења 30 дана дужим од дужине трајања уговора.
- једну бланко соло меницу регистровану код Народне Банке Србије са клаузулом «без
протеста» са овлашћењем да је Наручилац може попунити на износ од 10% од
уговорене вредности уговора без ПДВ-а, као гаранцију за отклањање грешака у
гарантном року са роком важења 30 дана дужим од дужине гарантног рока.
Уз менице Испоручилац предаје и картон депонованих потписа и одговарајућа
менична овлашћења.
23. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ
Предметна набавка не спроводи се у преговарачком поступку.
24. КРИТЕРИЈУМ И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа
понуђена цена укупно''.
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У случају да понуде два или више понуђача имају исту понуђену цену
наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати
понуду на основу:
1. Дужег рока плаћања, понуђач који понуди дужи рок плаћања по пријему
фактуре.
2. Дужи рок важења понуде, понуђач који понуди дужи рок важења понуде од
дана отварања понуде.
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25. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А




Понуђач је дужан да у понуди 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 гарантује да је ималац права
интелектуалне својине. Образац изјаве је дат у конкурсној документацији.
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

25. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице
које 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 може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 159. ЗЈН.
26. ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМАНЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ наведен у члану 82. став 1.
тачка 1) до 4) ЗЈН и став 2. тачка 1) до 8) ЗЈН којим потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су
се односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године.
Наручилац је дужан да Управи за јавне набавке одмах достави доказ негативне
референце. Управа ће донети о томе закључак у складу са чл.83 ЗЈН.
На основу донетих закључака из става из предходног става Управа за јавне набавке
води списак негативних референци који објављује на Порталу јавних набавки.
Поред назива понуђача, односно добављача у списак негативних референци, уписује се
доказ негативне референце, наручилац који је доставио доказ, предмет јавне набавке за
коју је добио негативну референцу са ознаком из општег речника набавке, и датум
утврђивања и важења негативне референце.
27. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Изабрани понуђач који има негативну референцу, ако предмет јавне набавке није
истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, (сходно члану 83. ст.
12. и 13. ЗЈН за понуђача / Добављача), је дужан да приликом закључења уговора,
достави уредно потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца,
са овлашћењем за попуњавање у висини од 15% вредности уговора без ПДВ-а, са
клаузулом „неопозива“, „безусловна“, „без протеста“ и „по виђењу“, као средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Меница мора да важи десет дана
дуже од истека рока важења уговора.
Менично овлашћење мора бити потписано и оверено, у складу са Законом о
платном промету (Сл. лист СРЈ бр. 3/02 , 5/03 , Сл. гласник РС бр. 43/04 , 62/06 , 111/09 др. закон, 31/11).
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Са меницом и меничним овлашћењем изабрани понуђач је дужан да достави и
копију картона депонованих потписа, ОП образац – оверен потпис лица овлашћеног за
заступање и доказ о регистрацији менице.
Уколико Извршилац приликом закључења уговора, не достави средство
финансијског обезбеђења на начин и под условима из става 1. – 4. овог одељка, уговор
неће бити закључен.
28. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА
ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних
прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.
29. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац доноси образложену одлуку о обуставити поступка јавне набавке у
складу са чланом 109. ЗЈН, уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана
107. ЗЈН, а на основу извештаја Комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и
доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала
потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте
буџетске године, односно у наредних шест месеци. Образложена одлука доставља се
понуђачима у року од 3 дана од дана доношења.
Наручилац ће у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави
поступка јавне набавке, објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке са
подацима из Прилога 3К ЗЈН. У наведеној одлуци наручилац ће одлучити о
трошковима припреме понуде из чл. 88. Став 3 ЗЈН.
30. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени
понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
Прихватљиве понуде наручилац рангира применом критеријума за доделу
уговора одређеног у позиву за подношење понуде и конкурсној документацији.
Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије
наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну
прихватљиву понуду.
31. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о
додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.
Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито
податке из извештаја о стручној оцени понуда, осим података из члана 105. став 2. тач.
9) и 10) овог закона.
Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим понуђачима у
року од три дана од дана доношења.
Ако се одлука доставља непосредно, електронском поштом или факсом,
наручилац мора имати потврду пријема одлуке од стране понуђача, а уколико се
одлука доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом.
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Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када
је пријем одбијен.
32. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен
уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из предходног
става понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од
понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет
благовремен захтев за заштиту права.Ако је поднета само 1 понуда уговор се може
закључити и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача, истога
дана по доношењу одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим
понуђачем.
VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ЈАВНE НАБАВKE МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
са техничком спецификацијом која чини њен саставни део
У свему у складу са конкурсном документацијом и Позивом за подношење
понуда у јавној набавци мале вредности за јавну набавку мале вредности број: V-231/2019 1.1.2. набавка службених возила подносимо следећу понуду:
Понуда бр._________________ од _________ (понуђач уписује свој заводни
број) за јавну набавку мале вредности за јавну набавку мале вредности број: V-231/2019 1.1.2. набавка службених возила.
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):
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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
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:
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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.
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

Страна 23 од 40

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
ПАРТИЈА 1
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ТЕРЕНСКОГ ВОЗИЛА
1.
2.
3.
4.
5.

Тип возила: теренско
Снага мотора: мин 60 кW
Запремина мотора: 1690 cm³
Број цилиндара мотора: маx 4
Погонско гориво: Бензин + ТНГ (секвент плински уређај, ТНГ боца треба
да буде позиционирана испод гепека)
6. Трансмисија: Мануелни мењач 5 брзина
7. Погон: 4x4 стални (двостепени редуктор са блокадом)
8. АБС+БАС (Систем против блокаде при кочењу + асистенција при наглом
кочењу)
9. ЕБД (Електронска дистрибуција кочионе силе)
10. Управљачки механизам: Хидраулични серво механизам
11. Аутоматска дневна светла
12. Електроподизачи стакала предњих врата
13. Број места за седење: 4
14. Број врата: 3 (2+1)
15. Резервни точак
16. Боја: тамно зелена, алтернатива браон
17. Гарантни рок: мин 36 месеци или 100.000 km
18. Место испоруке: у седишту наручиоца

Табела 1: Понуђена цена новог возила:
МАРКА И ТИП ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА:
1

ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А
2

ПДВ
3

Укупна цена са ПДВ
4

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА НОВО ВОЗИЛО

Увозна царина и друге дажбине које улазе у укупну понуђену цену износе:
___________динара без ПДВ, односно __________________динара са ПДВ.
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(НАПОМЕНА: Ако укупна цена укључује увозну царину и друге дажбине Понуђач је
дужан да тај део одвојено искаже.)

Табела 2: Понуђена откупна цена старог возила:
ПОНУЂЕНА ОТКУПНА ВРЕДНОСТ
МАРКА И ТИП СТАРОГ ВОЗИЛА:

ВОЗИЛА БЕЗ ПДВ-а

1

2

Марка: ЛАДА
Модел: НИВА АЗ 21213 4x4 1,7 3V
Година производње: 2003
Датум прве регистрације: 03.04.2003
Број шасије: XTA21213031698286
Bрој мотора: 212137151904
Запремина мотора: 1689
Снага мотора: 59
Погонско гориво: бензин/гас
Боја: Зелена тамна 6Д

Табела 3: Укупна вредност понуде
Укупна понуђена цена (укупна вредност понуде)рачуна се по одбитку укупнеоткупне
вредности старихвозила од укупне понуђене цененовогвозила
1

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА НОВО
ВОЗИЛО (без пдв-а):
УКУПНА ПОНУЂЕНА ОТКУПНА ЦЕНА ЗА СТАРА

2

ВОЗИЛА (без пдв-а):

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (без пдв-а, 1-2):
ПДВ:
Укупна вредност понуде са пдв-ом:

- Понуда важи ________________ дана, од дана отварања понуда. (минимум 30 дана)
- Рок испоруке ______________дана, од дана обостраног потписивања уговора
(максимум 30 дана)
- Рок плаћања je ___________ дана, од дана достављања фактуре.
- гаранти рок___________________________(минимум 24 месеца или минимум 200.000 пређених
km, услов који се први испуни).

________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

Датум и место:
________________
М.П.

________________________
(потпис овлашћеног лица)
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Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
ПАРТИЈА 2
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА
1.
2.
3.
4.
5.

Тип возила: путничко
Облик каросерије: берлине
Погонско гориво: безоловни бензин (еssence)
Генерација мотора: Еуро 6
Трансмисија: Мануелни мењач 5 брзина

6. Погон: на предње точкове
7. Број врата: 5 (4+1)
8. Број места за седење: пет
9. Боја каросерије: комета сива
10. Радна запремина мотора: до 900ccm
11. Снага мотора: од 66kw
12. Гарантни рок: мин 36 месеци или 100.000km
13. Мотор: 0,9 Тce 90
14. Место испоруке: у седишту Наручиоца
Минимална захтевана опрема:
 Ваздушни јастуци за возача и сувозача,
 Предњи бочни ваздушни јастуци
 Помоћ при наглом кочењу
 Ваздушне завесе
 ЕСП, АБСи систем за помоћ приликом кретања на узбрдици ( ХСА)
 Подсетник сигурносног појаса
 Путни рачунар
 Индикатор промене степена преноса
 Старт/стоп/ систем
 Грејане ветробранског стакла
 Предња светла за маглу
 Контрола притиска у гумама
 Путни рачунар
 Команде на волану
 Ручни клима уређај клима
 Триточковни сигурносни појас у средини страга
 Дневна светла
 Возачево седиште подесиво по дужини
 Електронско подизање стакла+импулсно код возача
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Даљинско централно закључавање
Дељива задња клупа 1/3-2/3
Челични натплаци
Ручно подесиви спољашњи ретровизори
Старт –стоп
Величина гуме 195/55 Р16
Задњи паркинг сензори
Гумене патоснице
Прва помоћ,сијалице,троугао,сајла за вучу
Апарат за гашење пожара са важећом контролном картицом
Основни алат у адекватном паковању
Дизалица за подизање возила
Резервни точак
Путничко возило

МАРКА И ТИП ПОНУЂЕНОГ
ВОЗИЛА:

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-А
(са свим трошковима, у
динарима)

ПДВ

Укупна цена са ПДВ
(са свим трошковима, у
динарима)

Увозна царина и друге дажбине које улазе у укупну понуђену цену износе:
___________динара без ПДВ, односно __________________динара са ПДВ.
(НАПОМЕНА: Ако укупна цена укључује увозну царину и друге дажбине Понуђач је
дужан да тај део одвојено искаже.)
- Понуда важи ________________ дана, од дана отварања понуда. (минимум 30 дана)
- Рок испоруке ______________дана, од дана обостраног потписивања уговора
(максимум 30 дана)
- Рок плаћања je ___________ дана, од дана достављања фактуре.
- гаранти рок___________________________(минимум 24 месеца или минимум 200.000 пређених
km, услов који се први испуни).

________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

Датум и место:
________________
М.П.

________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 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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Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
VIII МОДЕЛ УГОВОРА
О јавној набавци мале вредности
број V-2-31/2019 1.1.2. набавка службених возилава
Закључен између:
1. НАРУЧИОЦА: Установа „Резервати природе“ Зрењанин, Војводе Петра
Бојовића 2, 23000 Зрењанин, ), МБ: 08965749, ПИБ: 109846467, кога заступа
директор др Дејан Јованов (у даљем тексту: Наручилац
и
2. ИСПОРУЧИЛАЦ ДОБАРА (попунити за случај самосталне понуде):
____________________________________________________
кога
_________________________________________________
(у даљем тексту Испоручилац добара )

заступа

Матични број ____________ ПИБ _________
2б. ИСПОРУЧИЛАЦ добара (попунити само за случај заједничке понуде)
Уколико је друга уговорна страна извршилац услуге група понуђача (заједничка
понуда) потребно је навести називе свих чланова групе понуђача, без обзира ко је од
чланова овлашћен да на крају потпише уговор.
1.члан ___________________________________________________________
Матични број _____________ ПИБ _____________
2.члан ___________________________________________________________
Матични број _____________ ПИБ _____________
Даље навести који ће од горе наведених чланова групе понуђача бити носилац посла
_________________________________________________________________________
Даље навести овлашћено лице које заступа тог члана понуђача
_________________________________________________________________________
Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015) спровео поступак јавне набавке мале вредности
за набавку опреме за саобраћај – службена возила број V-2-31/2019 1.1.2., на
основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и на
интернет страници Наручиоца;
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-

Да је Испоручилац доставио понуду бр...(биће преузето из понуде), која у
потпуности одговара спецификацијама из конкурсне документације, налази се у
прилогу Уговора и саставни је део Уговора;
Да је Наручилац Одлуком о додели уговора Бр......... изабрао продавцаИспоручиоца за набавку опреме за саобраћај – ВОЗИЛА (попуњава
Наручилац);
Да Наручилац овај Уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним
набавкама;
Члан 1.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
(спецификација добара биће преузета из обрасца понуде)

Предмет овог Уговора је набавка возила, а према техничкој спецификацији из
конкурсне документације за јавну набавку мале вредности број V-2-31/2019 1.1.2. која
је дата у понуди и чини саставни део овог уговора.
Укупна вредност без ПДВ-а
ПДВ ___%
Укупна вредност са ПДВ-ом:
словима: ________________________________________________________
Члан 2.
ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА, РОК ТРАЈАЊА
Испоручилац се обавезује да испоручи добра из члана 1. овог Уговора,
Испоручилац се обавезује да ће приликом испоруке доставити сертификате o
квалитету.
Испоручилац се обавезује да ће испоручити добра са роком трајања (биће
преузето из понуде _______________ од дана испоруке.
Члан 3.
ГАРАНТНИ УСЛОВИ И ДУЖИНА ГАРАНЦИЈЕ
Гарантни услови и дужина гаранције прецизирани су у гарантном листу који
Испоручилац предаје Наручиоцу у моменту испоруке возила заједно са сервисном
књижицом и осталом документацијом. Дужина гарантног рока се не може разликовати
од дужине дате у понуди број ................... од ..................2019. године.
Редовно одржавање у гарантном року вршиће се у времену и интервалима како
је предвиђено сервисном књижицом.
Ванредно одржавање вршиће се по потреби у случају кварова који не подлежу
гаранцији.
Одржавање у гарантном року: извршење услуга, уградња делова, потрошног
материјала и додатне опреме наплаћиваће се по ценама из званичног ценовника
Испоручиоца.
У току трајања гарантног рока Испоручилац се обавезује да све евентуалне
кварове који се појаве, поправи БЕЗ НАКНАДЕ у законском року и под условима
предвиђеним у гарантном листу. У случају да то не уради у предвиђеном року,
Испоручилац је дужан да возило замени новим.
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Члан 4.
ЦЕНА
Испоручилац и Наручилац су се споразумели да се за добра која су предмет уговора
утврди цена као у члану 1. овог уговора, у укупном износу од (биће преузето из
понуде)_____________________динара, са ПДВ-ом
(словима: __________________________________________________________________).
Утврђена цена је фиксна (коначна).
Члан 5.
РОК ИСПОРУКЕ
Испоручилац и Наручилац су се споразумели да је рок испоруке
(биће
преузето из понуде али најкасније 30 дана) од дана обостраног потписивања уговора.
Под даном извршене испоруке подразумева се датум на записнику о пријему.
Испорука возила из члана 1. Овог уговора извршиће се у Салону Продавца, уз
присуство купца, о чему ће одмах бити сачињен Записник о примопредаји.
Члан 6.
КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ И РЕКЛАМАЦИЈЕ
Испоручилац преузима потпуну одговорност за обезбеђење уговореног
квалитета добара из члана 1. и члана 2. овог уговора.
Квантитативни и квалитативни пријем врши комисија Наручиоца, у складишту
Наручиоца, на основу докумената о отпреми.
Испоручилац ће признати рекламације на квалитет и квантитет, уколико се при
пријему код Наручиоца установи одступање од одредаба овог уговора.
Испоручилац се обавезује да ће све рекламације, установљене при и након
квалитативног и квантитативног пријема, решити у року од 7 дана од дана пријема
односно од дана пријема обавештења о рекламацији.
Члан 7.
ПРЕУЗИМАЊЕ ВОЗИЛА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Испоручилац се обавезује да за испоручену робу Наручиоцу испостави рачун, а
Наручилац да плати у року од ..........................................(преузети из понуде).
Испоручилац је дужан да Наручиоцу достави рачун у складу са Законским
одредбама.
Наручилац је дужан да изврши уплату уговорене цене из члана 3. овог уговора.
Уколико Наручилац не изврши плаћање како је регулисано овим чланом,
Испоручилац има право да обрачуна и наплати законску затезну камату.
Члан 8.
УГОВОРНЕ КАЗНЕ И НЕПРЕДВИДИВЕ ОКОЛНОСТИ
Уколико Испоручилац не изврши испоруку у уговореном року, обавезан је да
плати казну у износу од 0,2%, за сваки дан закашњења, с тим да укупна казна не може
бити већа од 5% од укупне вредности.
Наручилац је овлашћен да, по испостављеном рачуну, зарачуна и наплати
уговорну казну, из тачке 7.1. овог члана, без претходног обавештавања Испоручиоца,
с тим што је обавезан да, у писаној форми, саопшти Испоручиоцу зарачунате уговорне
казне за које је рачун умањен.
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Уговорна казна неће се примењивати само у случају немогућности испуњења
уговорних обавеза према Закону о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ" бр.
29/78, 39/85, 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 31/93).
О настанку и престанку немогућности испуњења уговорних обавеза, погођена
уговорна страна је дужна да у року од 24 часа, обавести другу уговорну страну, и да на
захтев друге уговорене стране, пружи веродостојне доказе о немогућности испуњења
уговорне обавезе.
Уколико испоручилац не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине уговор
или закасни са испоруком средстава преко износа покривеног уговорном казном из
става 1 овог члана. Наручилац има без образложења и без сагласности Испоручиоца
има право да депоновани инструмент обезбеђења (меницу) у износу од 10% укупне
вредности уговора поднесе на наплату банци.
Члан 9.
СПОРОВИ
Сва настала спорна питања по овом уговору решава првенствено, споразумно
комисија Наручиоца и Испоручиоца. У случају немогућности решења спорних питања
на напред наведени начин, све спорове решава Привредни суд у Београду.
Члан 10.
ТРАЈНОСТ УГОВОРА, ДОПУНЕ И ИЗМЕНЕ
Обавезе Наручиоца и Испоручиоца трају све до потпуног извршења. Допуне и
измене уговора, делимично или у целости, могу уследити на основу обостране
сагласности уговорних страна.
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.
Члан 11.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
У случају да нешто није изричито регулисано овим уговором, а буде утицало на
његово извршавање важе одредбе Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ"
број 29/78, 39/85, 57/89 и 39/93).
Уговор је рађен у (шест) истоветних примерка, од којих свака уговорна страна
задржава по 3 (три) примерка.
Испоручиоца добара

_________________________

Наручилац
Установа „ Резервати природе“
Зрењанин
___________________________
др Дејан Јованов, директор

Напомена.
Уколико понуду подноси понуђач самостално, модел уговора потписује и оверава
овлашћено лице понуђача
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем модел уговора потписује и оверава
овлашћено лице понуђача
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) модел уговора потписује
и оверава носилац посла.
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IX ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Врста трошкова:
За израду узорака или модела.
За прибављања средстава обезбеђења
Редни
НАЗИВ ТРОШКОВА
број

ВРЕДНОСТ са ПДВ

УКУПНО са ПДВ:
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 1. ЗЈН)
Aко је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, понуђач може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 3.
ЗЈН) за израде узорака или модела, ако су израђени у складу са спецификацијом
наручиоца као и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.
НАПОМЕНА:
- понуђач доставља попуњен, потписан и оверен овај образац уз понуду,
уколико је имао наведену врсту трошкова.
- Уколико није имао наведену врсту трошкова, понуђач достављав непопуњен,
потписан и оверен образац.
___________________
(место и датум)

____________________________
(Име и презиме овлашћеног лица)
М.П

________________________
(Потпис овлашћеног лица)

Напомена.
Ако понуду подноси понуђач самостално образац потписује и оверава сам понуђач –
његово овлашћено лице
Ако понуду подноси понуђач са подизвођачем образац потписује и оверава сам
понуђач –његово овлашћено лице
Ако понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац потписује и оверава
овлашћени члан групе понуђача–његово овлашћено лице.
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ОБРАЗАЦ
X ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
(Назив понуђача) __________________________________________________________
даје
ИЗЈАВУ О
НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке мале вредности – набавка службених возила број V-2-31/2019
1.1.2. поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

ПОНУЂАЧ:
____________________

___________________
(датум)
М.П

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције
чл.27.ЗЈН.
Напомена.
Ако понуду подноси понуђач самостално образац потписује и оверава сам понуђач
његово овлашћено лице
Ако понуду подноси понуђач са подизвођачем образац потписује и оверава сам
понуђач –његово овлашћено лице и то у своје име и име својих подизвођача.
Ако понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац потписује и оверава
овлашћени члан групе понуђача–његово овлашћено лице у име свих чланова групе
понуђача.
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XI

ОСТАЛИ ОБРАСЦИ
ОБРАЗАЦ 1

ИЗЈАВА КАО ДОКАЗ ЗА ПОНУЂАЧА
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), заступник понуђача даје следећу
ИЗЈАВУ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ
ИЗ ЧЛАНА 75.став 1. тачка 1 до 4 обавезних услова.
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да у својству
понуђача испуњавам све услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности
број: V-2-31/2019 1.1.2.набавка службених возила у складу са чланом 75. став 1
тачка 1. до 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), и ове конкурсне документације.

Доказ доставља понуђач када доставља самосталну понуду и у ситуацији када
доставља понуду са подизвођачем

ПОНУЂАЧ:
____________________________
(Име и презиме овлашћеног лица)

___________________
(место и датум)
М.П

________________________
(Потпис овлашћеног лица)

Напомена. Ову изјаву потписује понуђач-овлашћено лице, уколико понуду подноси
самостално или са подизвођачем.
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ОБРАЗАЦ 2

ИЗЈАВА КАО ДОКАЗ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), заступник подизвођача даје
следећу

ИЗЈАВУ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ
ИЗ ЧЛАНА 75.став 1.тачка 1до 4 обавезних услова

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да као
подизвођач испуњавам све услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности
V-2-31/2019 1.1.2. набавка службених возила у складу са чланом 75. став 1 тачка 1.
до 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), и ове конкурсне документације.

ПОДИЗВОЂАЧ
____________________________
(Име и презиме овлашћеног лица)

___________________
(место и датум)
М.П

________________________
(Потпис овлашћеног лица)

Напомена.
Ову изјаву потписује подизвођач.
Уколико понуђач наступа са више подизвођача образац копирати за сваког
подизвођача и поступити на исти начин.
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ОБРАЗАЦ 3

ИЗЈАВА КАО ДОКАЗ
ЗА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), заступник члана групе понуђача
даје следећу

ИЗЈАВУ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ
ИЗ ЧЛАНА 75.став 1.тачка 1 до 4 обавезних услова

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да у својству
понуђача-члана групе понуђача испуњавам све услове за учешће у поступку јавне
набавке мале вредности број: V-2-31/2019 1.1.2 набавка службених возила у складу
са чланом 75. став 1 тачка 1 до 4 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
број 124/12), и ове конкурсне документације.

ЧЛАН ГРУПЕ:
____________________________
(Име и презиме овлашћеног лица)

___________________
(место и датум)
М.П

________________________
(Потпис овлашћеног лица)

Напомена.
Ову изјаву потписује члан групе понуђача који је представник групе.
Образац копирати за сваког члана групе понуђача и поступити на исти начин.
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ОБРАЗАЦ 4

ИЗЈАВА КАО ДОКАЗ
О ПОШТОВАЊУ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА
На основу чл.75. став 2 . Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), заступник понуђача даје следећу

ИЗЈАВУ
Да је при састављању понуде поштована обавеза које произилази из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
да понуђач гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.

ПОНУЂАЧ:
____________________________
(Име и презиме овлашћеног лица)

___________________
(место и датум)

М.П

________________________
(Потпис овлашћеног лица)

Напомена.
Ако понуду подноси понуђач самостално образац потписује и оверава сам понуђач –
његово овлашћено лице
Ако понуду подноси понуђач са подизвођачем образац потписује и оверава сам понуђач
–његово овлашћено лице
Ако понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац потписује и оверава
овлашћени члан групе понуђача–његово овлашћено лице
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ОБРАЗАЦ 5

ИСКАЗ О ПОНУЂАЧЕВИМ УКУПНИМ ПРИХОДИМА ПРУЖАЊА УСЛУГА
КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. V-2-31/2019 1.1.2. ЗА ТРИ
ОБРАЧУНСКЕ ГОДИНЕ

Приход за обрачунске године и то: 2016. годину, 2017. годину и 2018. годину
___________________________________________________________________________

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су подаци у исказу
тачни и истинити.

Датум
_____________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
М. П

_______________________________
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ОБРАЗАЦ 6

ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ ПРУЖАОЦА УСЛУГА

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да располажем
неопходним техничким капацитетом (дефинисаном у конкурсној документацији),
потребнoм за реализацију јавне набавке чији је предмет услуга, за јавну набавку мале
вредности број: V-2-31/2019 1.1.2.набавка службених возила.

Датум
__________________

Понуђач
М.П
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___________________

ОБРАЗАЦ 7

ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ ПРУЖАОЦА УСЛУГА

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да располажем
неопходним кадровским капацитетом (дефинисаним у конкурсној документацији) за
реализацију јавне набавке чији је предмет услуга, за јавну набавку мале вредности
број: V-2-31/2019 1.1.2.набавка службених возила.

Датум
__________________

Понуђач
М.П
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