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Број јавне набавке: 05-2/19-34

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Набавка возила
 партија 1 – теретна возила
 партија 2 – погребно возило за превоз покојника (комби)
 партија 3 – специјално возило аутоподизач од 25м3

Ознака из општег речника набавке: 34100000, 34114000, 34144510

Укупан број страна: 48

Рок за достављање понуда: закључно са 09.01.2020. године до 10,00 часова
Датум отварања понуда: 09.01.2020. године,
у 11,00 часова за партију 1
у 11,30 часова за партију 2
у 12,00 часова за партију 3

Новембар, 2019. година
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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије”
124/12, 14/15 и број 68/15, у даљем тексту: Закон) и члана 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(“Службени гласник Републике Србије” број 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке
возила број 05-2/19-34/1 од 27.11.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку
возила број 05-2/19-34/2 од 27.11.2019. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку –
„Набавка возила“

Јавна набавка број: 05-2/19-34
Садржај конкурсне документације
Ред.
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”, Зрењанин
Адреса: Београдска 17, Зрењанин
Интернет страница: www.jkpciz.co.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 05-2/19-34 су добра – Набавка возила
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци за сваку партију
посебно.
5. Контакт лице и служба
Лице за контакт: Тамара Јоцић, службеник за јавне набавке
Е-mail адреса: tamara.jocic@jkpciz.co.rs
Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време
наручиоца од 7:00 – 15:00 часова.
Сва документација која је послата после радног времена наручиоца телефаксом и
електронском поштом сматраће се да је примљена првог наредног радног дана
наручиоца.
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 05-2/19-34 су добра:
Набавка возила

-

Набавка је обликована по партијама:
Партија

Назив партије

Ознака и назив из Општег
речника набавке

1

Теретна возила

34100000 –моторна возила

2

Погребно возило за превоз покојника
(комби)

34114000 – специјализована
возила

3

Специјално возило аутоподизач од 25м3

34144510 – возила за
одношење смећа
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ОБРАЗАЦ 1

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ,
МЕСТО ИСПОРУКЕ

ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПАРТИЈА 1 – теретна возила
Р.бр.
(1)
1.

НАЗИВ
(2)
Теретна возила

Јед.
мере

Количина

(3)

(4)

ком

Јединична
цена без
ПДВ-а
(5)

Укупна цена
без ПДВ-а

Произвођач

(6=4х5)

(7)

3

Партија 1 - УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а:
Партија 1 – УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом:

Напомена:
Возила испоручити са урађеним нултим техничким прегледом и одговорајућом пратећом
документацијом неопходном за регистрацију истих.
Понуђач се обавезује да ће у понуђену цену урачунати трошак редовног сервиса
(рад+материјал) код овлашћеног сервисера за нуђену врсту возила за све време трајања
понуђеног гарантног рока.

Возила обавезно испоручитии са летњим пнеуматицима.
Техничке карактеристике возила:
- Врста возила: теретна возила
- Дужина возила (mm): од 4300 до 4400
- Међуосовински размак (mm): од 2800 до 2850
- Висина празног возила без кровних носача (mm): од 1800 до 1900
- Укупна ширина возила са ретровизорима (mm): од 2000 до 2100
- Број врата: 4
- Број седишта: 5
- Носивост преко (kg): 600
Мотор и перформансе:
- Број цилиндра: 4
- Радна запремина мотора: од 1450 до 1470
- Максимална снага KS: од 70 до 80
- Највећи обртни моменат (Nm): од 190 до 210
- Број обртаја при највећем обртном моменту (obr/min): од 1450 до 1550
- Гориво: дизел
- Еколошки стандард: EURO 6D
- Погон: на предње точкове
- Гуме напред/позади: 185/65 R15
- Запремина резервоара за гориво (л): 50
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Опрема:
- ABS - систем против блокирања точкова
- AFU - систем помоћи при наглом кочењу
- ESP – систем за надзор стабилности возила
- ASR – систем контроле проклизавања
- HSA – систем за помоћ при кретању на узбрдици
- Ручни клима уређај
- CD MP3 Bluetooth са командама на волану
- Дневна светла
- Серво управљач
- Сигурносни појасеви напред
- Даљинско централно закључавање
- Електрично подизање предњих стакала
- Ваздушни јастук за возача
- Ваздушни јастук за сувозача
- Предњи бочни ваздушни јастуци за заштиту главе и грудног коша
- Десна застакљена клизна бочна врата
- Лева застакљена бочна страна
- Застакљена асиметрична задња врата са отварањем 180º
- Сет за поправку пнеуматика
- Упозорење за незакопчан појас возача
- Индикатор промене брзине
- Утичница 12V
- Систем грејања
- Простор за одлагање изнад возача и сувозача
- Боја акрилна бела 369


-

Напомена: Приликом примопредаје уз возило доставити атест овлашћене
установе за комплетно возило, регистрациони лист и упуство за руковање и
одржавање на српском језику.

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена
без надокнаде (бесплатна);
Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац
ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача:

______________________________
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ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПАРТИЈА 2 - погребно возило за превоз покојника (комби)
Р.бр.

НАЗИВ

Јед. мере

Количина

(1)

(2)
Погребно возило
за превоз
покојника (комби)

(3)

(4)

ком

1

1.

Јединична цена
без ПДВ-а
(5)

Произвођач
(7)

Партија 2 - УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а:
Партија 2 – УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом:

Возила обавезно испоручитии са зимским пнеуматицима.
Техничке карактеристике возила:
- Врста возила: теретнo N1-категорије

Опрема
-Систем против блокирања точкова - ABS
-Резервоар за гориво 80 л
Систем против проклизавања погонских точкова - ASR
-6 степени мењач
Систем за контролу стабилности возила - ESP
-Клупа за два сувозача напред
-HSA - систем за помоћ код кретања на узбрдици (Hill Start Assist)
-Резервни точак стандардних димензија
-Еxtended Grip
-Брзинометар
-Кључ са три прекидача
-SCR - Селективна каталитична редукција (AdBlue)
-Full led предња светла у облику слова Ц
-Индикатор промене брзина
-Ваздушни јастук за возача
-Наслони за главу напред подесиви по висини (осим за средње седиште)
-Тритачковни сигурносни појасеви
-Десна клизна врата без стакла
-Предњи сигурносни појасеви подесиви по висини (за бочна седишта)
-Могућност блокаде задњих двокрилних врата
-Треће кочионо светло
-Места за причвршћивање на поду теретног простора: 8 на Л1 и 10 на Л2
-Клима уређај + филтер против прашине
-Лимени бокови теретног простора
-Електрично подизање стакала напред - возачево импулсно
-Лимена двокрилна задња врата са отварањем 180⁰
-Електрично подесива и грејна спољашња огледала
-Пластичне облоге до половине висине теретног простора
-Варијабилни серво управљач, подесив по висини и дубини
-Тонирана стакла
-Возачево седиште са наслоном за руку. Подесиво по висини,дужини, нагибу
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-Црни браници
-Централно закључавање врата са даљинским управљањем
-Челични наплатци 16"
-Украсни поклопци наплатка
-Темпомат
-Предња светла за маглу
-Дрвена противклизна подлога
-Помоћ при паркирању уназад
-Радио MP3 са а AUX, USB и Bluetooth прикључком са командама на управљачу
-Брисачи са сензором за кишу
-Кровни вентилатор товарног простора
-Гориво: дизел
-Euro6c – еколошка норма заштите околине Euro 6Dt
-Катализатор/ филтер тврдих честица – катализатор+филтер тврдих честица +SCR
-Врста убризгавања: једноструки турбо
-Stop&Start + Energy Smart Management
Спецификација мотора:
-запремина (cm)/број цилиндара/број вентила: 1997/4/16
-највећа снага kw (KS) pri: 88 (120) 3500
-брзина обртаја: (1/мин)
-макс.обртни момент (Nm): 3500
- врста убризгавања: common rail + турбо са варијабилном геометријом
Мењач:
-врста мењача/број степена преноса: ручни/6
Перформансе:
-макс.брзина (km/h): 165
Потрошња и емисије (NEDC-BT WORST CASE):
-градска потрошња горива l/100km: 5,7
-изванградска потрошња горива l/100km: 5,6
- мешовита потрошња горива l/100km: 5,6
-емисија CO2 g/100km: 149
Кочнице:
-ABS sa AFU i EBV/ESP: серија/серија
-напред: вентилациони дискови (DV)Ø (mm): DV:Ø296x28
-позади: пуни дискови (DP), Ø (mm): DP: Ø280x12
Резервоар:
-капацитета спремника за гориво (l) /капацитета AdBlue (l): 80/20
Управљач:
-круг окретања између плочника (m): na L1: 11,84 na L2: 13,17
Гуме:
-стандардне димензије гума: 205/65 R16
-опција: 205/65 R17
Димензије:
-комерцијална носивост: 1200 kg
-међуосовински размак (mm): 3498
-ширина x висина задњих врата (mm): 1.391 x 1.320
-дужина на поду: 2.937
-запремина теретног простора (m3): 6
-ширина теретног простора између точкова (mm): 1.268
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-

Напомена: Приликом примопредаје уз возило доставити атест овлашћене
установе за комплетно возило, регистрациони лист и упутство за руковање и
одржавање на српском језику.

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена
без надокнаде (бесплатна);
Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац
ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача:

___________________________
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ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПАРТИЈА 3 - специјално возило аутоподизач од 25м3
Р.бр.
(1)
1.

НАЗИВ

Јед. мере

Количина

(2)

(3)

(4)

ком

1

Специјално
возило
аутоподизач од
25м3

Јединична цена
без ПДВ-а
(5)

Произвођач
(7)

рфррњер

Партија 3 - УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а:
Партија 3 – УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом:

Напомена:
Возила испоручити са урађеним нултим техничким прегледом и одговорајућом
пратећом документацијом неопходном за регистрацију истих.
Понуђач се обавезује да ће у понуђену цену урачунати трошак редовног сервиса
(рад+материјал) код овлашћеног сервисера за нуђену врсту возила за све време
трајања понуђеног гарантног рока.

Возила обавезно испоручитии са летњим пнеуматицима
Технички опис основног возила/шасије:
•
Возило ново и некоришћено, произведено мин. 2019.године
•
Укупна маса возила мин 26 т
•
Осовински размак мин. 4300 мм, маx. 4400 мм
•
Погонска шема (за све терене) 6x2
•
Максимална снага мотора мин 235 кW
•
Број обртаја при максималној снази маx 2800 0/мин
•
Максимални обрни момент мин 900 Nm
•
Емисија издувних гасова мин. ЕУРО 6
•
Мотор са SCR, EGR и филтером честица
•
Снага моторне кочнице, при 2800/ мин 150 кW
•
Радна запремина мотора Мин. 7,5 л маx. 8.5 л
•
Двоструки лимитатор брзине
•
Спојница
•
Сува фрикциона
•
Мењач аутоматизован, мин 9 брзина
•
Извод снаге, са мењача, усклађен са надградњом
•
Носивост задње осовине мин.19 т
•
Помоћна осовина, позади
•
Управљивост помоћне осовине-Електрохидраулички
•
Носивост помоћне осовине мин 7,5 т
•
Носивост погонске осовине мин 11,5 т
•
Предњи стабилизатор
•
Носивост предње осовине мин 7,5 т
•
Задњи стабилизатор
•
Резервоар за гориво запремине мин 300 л
•
Могућност закључавања резервоара
•
Грејач филтера горива
Јавна набавка број 05-2/19-34-“Набавка возила“
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•
•
•
•

Ослањање напред лиснато
Ослањање назад ваздушно
Точкови 8 + 1
Пнеуматици прилагођени намени, дистрибутивни транспорт
Кочиони систем двокружни, ваздушни
Диск кочнице
АBS, EBS систем
Електронска контрола стабилности - ЕSP
Дневна - кратка кабина
Возачко седиште ваздушно огибљено
Број седишта 1+2
Кровни отвор
Аларм за ход уназад
Ретровизори са грејачима и ел.подешавањем
Клима уређај
Електрични подизачи прозора
Спољни штитник од сунца
CD радио са USB I Bluetooth-om
Тахограф, дигитални
Електронски систем стабилности (ESP)
Систем за кочење у случају
Упозоравајући систем за напуштање обележене коловозне траке
Информациони систем за возача
Модул за повезивање GPS уређаја
Серво уређај
Подешавање положаја волана
Радни напон електро инсталације мин. 24 v
Капацитет акумулатора мин 200 Аh
Централни прекидач ел инсталације
Светла за маглу напред
Жута ротациона упозоравајућа светла
Боја возила- кабине наранџаста RAL 2011
Електроприкључци за надградњу
Један кључ за цело возило

Технички опис надградње:
•
Надоградња нова, некоришћена, година производње мин. 2019.
•
Наградња са утоваром позади по принципу потисне плоче прилагођена раду са
кантама за смеће од 120 до 1100 литара израђених према стандарду EN 840-1,2,3,
•
Максимална тежина (самог возила и терета) мора да буде усаглашена са
носивошћу камиона
•
Запремина товарног сандука надградње мин.22 м3
•
Однос пресовања 5:1
•
Најмање 10 тона смећа
•
Максимална висина возила 3600 мм
•
Максимална ширина надградње 2500 мм
•
Максимална укупна дужина комплетног возила 9800 мм
•
Маса надградње мин. 7800 кг
•
Задња врата са механизмом компактирања
•
Удаљеност корита надградње од земље мин. 450 мм
•
Дно корита изграђено од материјала отпорног на хабање минимално HARDOX 450
или еквивалент, минималне дебљине 8 мм
•
Прихватно корито непомично, запремине мин. 1,8 м³
Јавна набавка број 05-2/19-34-“Набавка возила“
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•
Задња врата се морају аутоматски закључавати и откључавати приликом затварања
односно отварања помоћу два хидраулична цилиндра двоструког дејства и вертикалних
шипова
•
Блокирни вентили на хидрауличним цилиндрима за дизање врата ради спречавања
пада врата у случају пуцања хидрауличних црева
•
Механизам компактирања се састоји од клизне плоче и прес плоче покретаних са
по два хидраулична цилиндра смештених унутар прихватника (задњих врата)
•
Клизна плоча са стране окренута ка товарном сандуку израђена од материјала
минимално HARDOX 450 или еквивалент дебљине 6 мм
•
Прес плоча са стране окренута ка товарном сандуку израђена од материјала
минимално HARDOX 450 или еквивалент дебљине мин 4 мм
•
Заптивање између прихватника и товарног сандука са гуменим профилом који
спречава било какво цурење
•
Аутоматско померање истисне плоче са телескопским цилиндром двоструког
дејства дуж утоварног сандука
•
Обезбеђен простор у товарном сандуку за скупљање оцедних вода, кпацитет
минимално 140 литара
•
Под сандука израђен од челичног лима дебљине најмање 4 мм, квалитета St 52-3
или еквивалент
•
Странице сандука израђене од челичног лима најмање дебљине 3мм, квалитета St
52-3 или еквивалент, спољашна појачања цевима
•
Управљање свих функција надградње је електро-хидрауличко преко специјалног
система PLC контролера, напајање 24 В
•
Дијагностика кварова преко ЛЕД индикације улазних и излазних сигнала на
управљачкој плочи
•
Једноструки и контиуинирани аутоматски циклус рада механизма за сабијање
•
Време једног циклуса сабијања максимум 25 секунди
•
Аутоматска регулација повећања броја окрета мотора за све функције надградње
•
Хидраулична пумпа омогућава независан рад уређаја за сабијање смећа и за
подизање контејнера
•
Уређај за подизање канти је прилагођен у раду са кантама за смеће од 120 до 1100
литара израђених према стандарду EN 840-1,2,3
•
Рад уређаја за подизање канти по принципу вертикалног транслаторног подизања
канте и ротационог пражњења
•
Подизни капацитет најмање 500 кг
•
Велики истресач за истресање отпатака из стандардних 4 м3 до 10 м3 контејнера
израђених према DIN 30722, подизног капацитета мин. 2.500 кг
•
Наслон за отварање поклопаца контејнера од 1.100 л
•
Сандук је водонепропустан до висине 300 мм
•
Елементи врата пресе су 100 % заварени
•
Два ротациона светла на крову кабине
•
Наранџасто ротационо светло лево на задњој страни са заштитом
•
Најмање два ЛЕД радна светла за осветлење радног простора
•
Боја надградње у боји кабине
•
Заштита од подлетања бочно и блатобрана на задњим точковима
•
Заштита и боја, (сви елементи пескарени, темељно офарбани двокомпонентном
темељном епокси бојом, завршни слој је двокомпонентна полиуретанска PUR боја,
сушење у комори за сушење при високим температурама)
•
Надградња мора бити дизајнирана тако да омогући безбедан рад оператера сходно
законским прописима SRPS EN 1501-1 или еквивалент
•
Две папучице позади са обе задње стране возила са индикацијом присутности
радника.
•
Ограничење брзине у том случају на маx 30 км/h и без могућности кретања уназад
Јавна набавка број 05-2/19-34-“Набавка возила“
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•
Камера на надградњи позади са LCD монитором у боји у кабини возача која
омогућава праћење стања надградње и комуникација са возачем у кабини преко LCD
монитора
•
Две папучице и рукохвати за раднике се налазе позади са обе задње стране возила
према ECE нормама са сензорима
•
Остала светлосна опрема на возилу према ECE проп.
•
Боја надградње наранџаста RAL 2011


Напомена: Приликом примопредаје уз возило доставити атест овлашћене
установе за комплетно возило, регистрациони лист и упутство за руковање и
одржавање на српском језику.

Документи којима се доказује да понуђено добро испуњава захтеване техничке
карактеристике:
Како се доказује да понуђено основно возило (шасија) испуњава техничке захтеве

(документи који су обавезни део понуде):
а)
Овлашћење или потврда произвођача основног возила (или овлашћеног заступника
произвођача за територију Србије) издате понуђачу да у поступку ове јавне набавке може
нудити њихово основно возило.
б)
Списак овлашћених сервиса за понуђено основно возило, на територији Србије, са
адресама и контакт телефонима, издат од стране произвођача (или овлашћеног заступника
произвођача за територију Србије)
в)
Технички опис понуђеног основног возила издат од стране произвођача основног возила
из кога се јасно може утврдити испуњење свих техничких захтева. Технички опис обавезно мора
садржати број поступка јавне набавке, као и тип и модел основног возила које се нуди.
Како се доказује да понуђена надградња испуњава техничке захтеве (документи који су
обавезни део понуде):
а)
Овлашћење или потврда произвођача надградње издате понуђачу да у поступку ове јавне
набавке може нудити њихову надградњу.
б)
Списак овлашћених сервиса за понуђену надградњу, на територији Србије, са адресама и
контакт телефонима, издат од стране произвођача надградње
в)
Технички опис понуђене надградње, издат од стране произвођача надградње, из кога се
јасно може утврдити испуњење свих техничких захтева. Технички опис обавезно мора садржати
број поступка јавне набавке, као и тип и модел надградње која се нуди
г)
Технички цртеж понуђеног комплетног возила издат од стране произвођача надградње
са мерама и распоредом оптерећења по осовинама, из кога се јасно може утврдити испуњење
техничких захтева
д)
Важећи сертификати за произвођача надградње о испуњењу захтева стандарда SRPS ISO
9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS OHSAS 18001:2008 (односно еквивалентних
националних стандарда) или новијих, издатих од стране акредитованих институција
ђ)
Важећи сертификат за произвођача надградње о усаглашености са стандардом EN 15011:2011+А1:2015 (осносно еквивалентним националним стандардом), издат од стране
акредитоване институције
е)
Важећи сертификат за произвођача надградње о испуњењу захтева стандарда EN ISO
3834-2 (односно еквивалентног националног стандарда), издат од стране акредитоване
институције
ж)
Важећи сертификати о квалификационом тестирању заваривача по стандарду ЕN ISO
9606-1-1:2017 (односно еквивалентном националном стандарду), за минимум 5 заваривача
запослених код произвођача надградње (са доказом о запослењу). Сертификати морају
обухватити обе позиције заваривања (попречно/вертикално горе и попречно /хоризонтално доле)
з)
Важећи сертификат „Hardox in my body“ који гласи на произвођача надградње
Јавна набавка број 05-2/19-34-“Набавка возила“
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-

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена
без надокнаде (бесплатна);
Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац
ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача:

______________________________

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИЗСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона,
и то.
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело превара (члан 75. став 1. тачка 2) Закона).
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона).
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став
2. Закона).
1.2

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:
1) Финансијски капацитет: (важи за све три партије)
а) да понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан.
2) Пословни капацитет: (важи за партију број 3)
а) Да је понуђач у последње 2 године до дана објављивања позива за подношење понуда за
ову јавну набавку, извршио испоруку минимум 1 (једног) новог специјалног возила за
одношење смећа мин. капацитета 22 м3 са додатним механизмом за пражњење великих
контејнера израђених према стандарду DIN 30722
3) Технички капацитет: (важи за све три партије)
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а) Овлашћење произвођача или овлашћеног генералног заступника за дистрибуцију
возила која су предмет јавне набавке на територији Републике Србије (односи се на
понуђаче који нису произвођачи добара која су предмет јавне набавке);
б) Списак и адресе овлашћених сервиса за возила која се нуде на територији Србије
в) Изјава понуђача у вези понуђене цене која обухвата редован сервис
(рад+материјал) код овлашћеног сервисера за све време трајања понуђеног
гарантног рока;
4) Каталози: (важи за све три партије)
Понуђач доставља каталоге за возила која се нуде.
1.3

1.4

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4)
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1) Услов из члан 75. став 1. тачка 1) Закона.
Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
Привредног суда.
2) Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона.
Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда
на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице
није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давање мита, кривично дело преваре; 2) Извод из
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних
дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона.
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је
извирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
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Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4) Услов из члана 75. став 2. Закона.
Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац 7). Изјава мора да буде потписана
од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
1) ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
Доказ:
 Тач. а) односи се на понуђаче који нису произвођачи возила
Понуђач доставља Овлашћење произвођача или овлашћеног генералног заступника
за дистрибуцију тражених возила на територији Републике Србије.
 Понуђачи за тач. б) достављају Списак и адресе овлашћених сервиса за возила која
се нуде, на територији Републике Србије. Списак мора бити оверен и потписан од
стране овлашћеног лица понуђача.
 понуђач који не поседује овлашћени сервис доставља списак овлашћених
сервиса за возила која нуди, на територији Републике Србије, као и
потписан уговор о пословно техничкој сарадњи који важи за све време
важења понуђене гаранције на возила која нуди;
 понуђач који поседује овлашћени сервис за тражена возила,, доставља
сопствену Изјаву (на меморандуму) оверену и потписану од стране
овлашћеног лица понуђача да под пуном моралном, материјалном и
кривичном одговорношћу гарантује поседовање траженог сервиса.
Наручилац задржава право накнадне провере поседовања траженог
сервиса.
 Понуђач за тач. в) доставља сопствену Изјаву (на меморандуму) оверену и
потписану од стране овлашћеног лица понуђача да под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да ће за понуђена возила
укључити у цену и обезбедити редован сервис (рад+материјал) код овлашћеног
сервисера у гарантном року, а по препоруци произвођача, као и да уз возила
испоручи сервисну књижицу и упутство за руковање и одржавање.
2) Пословни капацитет:
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
Референтна потврда купца оверена и потписана од стране одговорног лица купца. Уз сваку
достављену потврду, неопходно је доставити и фотокопију пратећег уговора (или фактуре) и
примопредајног записника (или отпремнице).
3) КАТАЛОЗИ
Доказ: Понуђач доставља фотокопије Каталога за возила која се нуде.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да
доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно доступни на интернет страници
Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача.
Наручилац неће одбити понуду као непихватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци, који су
тражени у оквиру услова 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.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом
те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
Понуђачи могу, у складу са одредбама члана 77. став 4. Закона, уместо обавезних и додатних
услова за учествовање, доставити изјаву којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, потврђују да испуњавају тражене услове, осим услова из члана 75, став 1. тачка 5)
(да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке,
ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом).
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог Закона, Наручилац је пре доношења
одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи
да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал
или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих
понуђача (члан 79. став 2. Закона).
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави
копију захтеваних доказа о испуњености услова или (уколико то наручилац то захтева) на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуду саставити на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин, Београдска 17, са
назнаком: “Понуда за јавну набавку „Набавка возила“, ЈН број 05-2/19-34 – НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
до 09.01.2020. године до 10,00 часова.
Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда, поред докумената, којим се доказује испуњеност обавезних и додатних услова,
мора садржати:
 Образац понуде,
 Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин
спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок испоруке, место
испоруке;
 Модел уговора,
 Образац структуре цена,
 Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није обавезно),
 Образац изјаве о назависној понуди,
 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона;
 Меницу за озбиљност понуде, менично овлашћење, картон депонованих потписа,
потврду да је меница регистрована (односи се на све партије);
Наведени обрасци морају бити попуњени, не графитном оловком, потписани од стране
овлашћеног лица понуђача и оверени печатом.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији,
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– не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном
одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом
75. став 2. Закона о јавним набавкама).
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава
под моралном и кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац
изјаве у складу са чланом 75.став 2.Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког
учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује
и печатом оверава образац који се на њега односи.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање
изјава под материјалниом и кривичном одговорношћу), наведно треба дефинисати
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81.
Закона.
3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке је обликован по партијама.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати
најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или
само на одређене партије.
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако
да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија,
не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у
једном примерку за све партије.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП “Чистоћа и зеленило”
Зрењанин, Београдка 17, 23000 Зрењанин, са назнаком:
“Измена понуде за јавну набавку – “Набавка возила“, ЈН број 05-2/19-34 – НЕ
ОТВАРАТИ”, са назнаком броја партије на коју се односи или
“Допуна понуде за јавну набавку – “Набавка возила“, ЈН број 05-2/19-34 – НЕ
ОТВАРАТИ”, са назнаком броја партије на коју се односи, или
“Опозив понуде за јавну набавку – “Набавка возила“, ЈН број 05-2/19-34 – НЕ
ОТВАРАТИ”, са назнаком броја партије на коју се односи, или
“Измена и допуна понуде за јавну набавку -“Набавка возила“, ЈН број 05-2/19-34 – НЕ
ОТВАРАТИ”, са назнаком броја партије на коју се односи.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
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По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе 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.
У Обрасцу понуде (Образац 2), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у Обрасцу понуде (Образац
2) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који
ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени
у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
У предметној јавној набавци наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања
директно подизвођачу.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум који се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ства 4. тачка 1) до 6) Закона и
то податке о:
 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о изпуњености услова који су наведени у
конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача 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.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набаци неограничено солидарно одговарају задругари.
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9. НАЧИ И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТАЊЕ ПОНУДЕ
9.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Рок плаћања: 45 дана од дана пријема исправне фактуре, на основу документа који
испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуда понуђача који буде захтевао уплату аванса, биће одбијена као неприхватљива.
9.2 Захтеви у погледу рока испоруке
За партију 1 – теретна возила:
Рок испоруке: _______ календарских дана (максимум 150 к.д.) од пријема писаног захтева
Наручиоца.
Место испоруке: Примопредаја возила – седиште Наручиоца, адреса Београдска 17, 23000
Зрењанин
За партију 2 – погребно возило за превоз покојника (комби):
Рок испоруке: _______ календарских дана (максимум 150 к.д.) од пријема писаног захтева
Наручиоца.
Место испоруке: Примопредаја возила – седиште Наручиоца, адреса Београдска 17, 23000
Зрењанин
За партију 3 – специјално возило аутоподизач од 25м3:
Рок испоруке: _______ календарских дана (максимум 120 к.д.) од пријема писаног захтева
Наручиоца.
Место испоруке: Примопредаја возила – седиште Наручиоца, адреса Београдска 17, 23000
Зрењанин
9.3 Захтеви у погледу гарантног рока
За партију 1 – теретна возила:
Гарантни рок:
-

На возило- __________ (минимум 36 месеци) или __________ пређених километара (минимум
100.000 пређених километара).
На каросерију - ___________ (минимум 72 месеца)
На боју и лак - ____________ (минимум 24 месеца)

За партију 2 – погребно возило за превоз покојника (комби):
Гарантни рок:
-

На возило - ____________ (минимун 24 месеца без обзира на пређен број километара)
На корозију - __________ (минимум 144 месеца,тј.12 година)
На боју и лак - __________(минимум 36 месеци)

За партију 3 – специјално возило аутоподизач од 25м3:
Гарантни рок:
-

На шасију - __________(минимум 24 месеца)
На надградњу- __________ (минимум 24 месеца)
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9.4 Захтеви у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
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.
9.5 Други захтеви
Возила обавезно испоручити са летњим пнеуматицима.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА
У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се
за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
(ОДНОСИ СЕ НА СВЕ ПАРТИЈЕ )
11.1 Понуђач је у обавези да достави меницу за озбиљност понуде у износу од 2% од укупне
вредности понуде без ПДВ-а.
Меницу понуђач обезбеђује о свом трошку и иста мора бити неопозива, безусловна, без
права на приговор и наплатива на први позив, са роком важења 45 (четрдесет пет) дана од
дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:
1) понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени
своју понуду, или
2) понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној
набавци.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу за озбиљност понуде, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
11.2 Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора преда
наручиоцу меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива,
безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Меница за добро извршење
посла издаје се у висини од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком
важности 13 месеци од дана обостраног потписивања уговора. Ако се за време трајања
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро
извршење посла мора да се продужи.
11.3 Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда
наручиоцу меницу за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама:
неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Меница за
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отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора,
без ПДВ-a. Рок важења менице мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац
ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани
понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност
коришћења предмета уговора у гарантном року.
Прилог: Меница за озбиљност понуде на износ 2% вредности понуде, меница за добро
извршење посла (10%) и меница за отклањања грешака у гарантном року (5%).
12. ЗАШТИТА
ПОВЕРЉИВОСТИ
ПОДАТАКА
КОЈЕ
НАРУЧИЛАЦ
СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА ИЗ ЧЛАНА 115. СТАВ 1
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна
вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. овог
закона, односно члана 124а за наручиоце из области водопривреде, енергетике, саобраћаја
и поштанских услуга, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у
конкурсној документацији и уговору о јавној набавци.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на е-mail tamara.jocic@jkpciz.co.rs тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
Наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у конкурсној документацији,
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, објави одговор на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом “Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 05-2/19-34”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде, телефоном
није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
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вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно
његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
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.
16. ВРСТЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена (рангира се цена из обрасца 2,
тачка 5.1).
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА
СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА
У случају да постоје две или више понуда са истом ценом понуде, наручилац ће доделити
уговор понуђачу који понуди дужи гарантни рок.
18. КОРИШЂЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
19. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА
УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има
интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком
са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовоременом ако је је примљен од
стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира
на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Овог
Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте
није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
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После доношења одлуке о додели уговор из члана 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је
10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. члана 149. Закона, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева
за заштиту права.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке
у складу са одредбама члана 150. Закона.
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за
заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права
наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
Подносилац захтева је дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије уплати таксу
из члана 156. Закона у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу
наручиоца пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00
динара, 250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуде и
ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара..
Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена
вредност није већа од 120.000.000,00 динара такса износи 120.000,00 динара, као и ако је
захтев поднет након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених
партија није већа од 120.000.000,00 динара, уколико је набавка обликована по партијама.
Такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача
којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и
ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара, односно 0,1% збира процењених
вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима
су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако
је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога.
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин
додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
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2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене
под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са
законом и другим прописом
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167. Закона.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона.
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ОБРАЗАЦ 2

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број _________ од ________.20___. године, за јавну набавку број 05-2/19-34–
“Набавка возила“
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса понуђача
Матични број предузећа
Порески идентификациони број
предузећа(ПИБ)
Име особе за контакт
Електронска пошта
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.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив понуђача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке коју ће
извршити подизвођач:
Назив понуђача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке коју ће
извршити подизвођач:

Напомена:
Табелу “Подаци о подизвођачу” попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а
уколико има већи број подизвођача од места предвићених 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
понуди:
Адреса:

у

заједничкој

Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
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Назив учесника
понуди:
Адреса:

2)

у

заједничкој

Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Назив учесника
понуди:
Адреса:

3)

у

заједничкој

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 имавећи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача
који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Лака теретна возила „ВАН“
Партија 1
(теретна возила)

5.1

Укупна цена
(без ПДВ-а)

5.2

Укупна цена
(са ПДВ-ом)

Партија 2
(погребно возило за
превоз покојника комби)

Партија 3
(специјално возило
аутоподизач од 25м3)

5.3

Рок и начин
плаћања

Рок плаћања: 45 дана од дана пријема исправне фактуре, на основу
документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука
добара.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуда понуђача који буде захтевао уплату аванса, биће одбијена као
неприхватљива.

5.4

Рок важења
понуде

60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

Јавна набавка број 05-2/19-34-“Набавка возила“

30

5.5

Рок испоруке
добара

5.6 Место испоруке

За партију 1 – теретна возила:
Рок испоруке: _______ календарских дана (максимум 150 к.д.)
од пријема писаног захтева Наручиоца.
За партију 2 – погребно возило за превоз покојника (комби):
Рок испоруке: _______ календарских дана (максимум 150 к.д.)
од пријема писаног захтева Наручиоца.
За партију 3 – специјално возило аутоподизач од 25м3:
Рок испоруке: _______ календарских дана (максимум 120 к.д.)
од пријема писаног захтева Наручиоца.
Примопредаја возила – седиште Наручиоца, Београдска 17, 23000
Зрењанин
За партију 1 – теретна возила:
Гарантни рок:
-

На возило- __________ (минимум 36 месеци) или __________
пређених километара (минимум 100.000 пређених километара).
На каросерију - ___________ (минимум 72 месеца)
На боју и лак - ____________ (минимум 24 месеца)

За партију 2 – погребно возило за превоз покојника (комби):
Гарантни рок:
-

5.6 Гарантни рок

-

На возило - ____________ (минимун 24 месеца без обзира на
пређен број километара)
На корозију - __________ (минимум 144 месеца,тј.12 година)
На боју и лак - __________(минимум 36 месеци)

За партију 3 – специјално возило аутоподизач од 25м3:
Гарантни рок:
-

На шасију - __________ (минимум 24 месеца)
На надградњу- __________ (минимум 24 месеца)

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача:

Напомена:
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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ОБРАЗАЦ 3.1

МОДЕЛ УГОВОРА
Закључен између:
1.

ЈКП “Чистоћа и зеленило” из Зрењанина, Улица Београдска бр.17,
које заступа директор Зоран Протић, дипл.инж.технологије, (у даљем тексту: Наручилац).
МБ: 08049653, ПИБ: 101165643
и

2. ..................................................................., из .......................................................,
које заступа ...................................................... (у даљем тексту: Испоручилац)
МБ: ..............., ПИБ: ..................
Члан 1.
Предмет овог Уговора су теретна возила, (у даљем тексту: добра), који је Наручилац доделио
Испоручиоцу након претходно спроведеног поступка јавне набавке број 05-2/19-34 - Партија 1, у свему
према усвојеној понуди број ................................... од ....................... године и техничкој спецификацији уз
исту, које представљају саставни део овог Уговора.
Одлука о додели уговора број ___________ од дана _____________ године.
УГОВОРЕНА ЦЕНА
Члан 2.
Укупна вредност добара утврђена је према фиксним јединичним ценама из техничке спецификације уз
усвојену понуду Испоручиоца, у свему у складу са захтевима Наручиоца из спецификације у конкурсној
документацији, а иста износи:
....................................... динара ( словима: ...................................... динара ).
У цену из става 1 урачунати су сви трошкови Испоручиоца на паритету - Фцо седиште Наручиоца,
Зрењанин, Београдска 17, а није урачунат порез на додатну вредност, који пада на терет Наручиоца.
Стране из уговора су сагласне да се у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, без претходног
спровођења поступка јавне набавке, може повећати обим предмета набавке из закљученог уговора.
У случају из претходног става, уговорне стране ће закључити анекс уговора, којим ће регулисати повећање
уговорене вредности.
Испоручилац може уговором о уступању закљученим са трећим лицима пренети на иста своја потраживања
из овог Уговора само ако претходно прибави писмену сагласност, односно пристанак Наручиоца на такво
уступање.
НАЧИН, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ
Члан 3.
Испоручилац ће испоруку предметних добара вршити у року од ________(максимално 150) календарских
дана од пријема писаног захтева Наручиоца.

Јавна набавка број 05-2/19-34-“Набавка возила“

32
Члан 4.
Испоручилац се обавезује да ће добра из члана 1. испоручити на адресу из члана 2., у радно време
Наручиоца.
Испоручилац је обавезан да благовремено најави испоруку Наручиоцу, како би се обезбедио квалитативни
и квантитативни пријем добара.
Члан 5.
У случају да Испоручилац прекорачи уговорени рок за испоруку добара исти је дужан да плати Наручиоцу
уговорну казну од 0,2% укупне уговорене вредности, а највише до 5% укупне уговорене вредности.
Уколико Испоручилац не испоручи добра или добра испоручи делимично обавезан је да плати Наручиоцу
уговорну казну у висини од 5% укупне цене уговорених добара.
Наручилац има право на наплату уговорне казне и без посебног обавештења Испоручиоца, уз издавање
одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 дана од датума издавања истог.
Наплата уговорне казне не искључује право Наручиоца на активирање менице за добро извршење посла и
на накнаду штете.
УТВРЂИВАЊЕ КВАНТИТЕТА, КВАЛИТЕТА И ОДГОВОРНОСТИ
Члан 6.
Испоручилац се обавезује да испоручи добра уговореног квалитета, да уз добра достави документацију
којом се доказује уговорени квалитет добара, у складу са захтевима Наручиоца из тендерске документације.
Члан 7.
Гарантни рок за испоручена добра износи: на возило-

__________ (минимум 36 месеци) или
__________ пређених километара (минимум 100.000 пређених километара), на каросерију
___________ (минимум 72 месеца), на боју и лак - ____________ (минимум 24 месеца), од дана
извршене примопредаје и у истом је Испоручилац дужан да, о свом трошку, поступи по свакој писменој
рекламацији Наручиоца и отклони у њој наведени недостатак на испорученим добрима (скривени
недостаци), и то у року од 8 дана од пријема исте.
Уколико Испоручилац не изврши своју уговорну обавезу из претходног става Наручилац има право да
активира меницу за отклањање недостатака у гарантном року.
Члан 8.
Квалитативан и квантитативан пријем добара извршиће се на месту испоруке, при чему Записник о
примопредаји потврђују својим потписом овлашћени представници уговорних страна.
Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа и утврди да ли одговарају условима уговора, а уколико
констатује да иста имају недостатке и не одговарају уговору, да о њима одмах, а најкасније у року од 3 дана
од дана испоруке писмено обавести Испоручиоца, а овај да рекламиране недостатке отклони у целости о
свом трошку у року од 3 дана од пријема рекламације.
Уколико испоручена добра не одговарају уговореном квалитету Наручилац има право да их не прими и
врати Испоручиоцу и да по овом основу изврши смањење укупне уговорене цене.
Све трошкове који због враћања добара настану сносиће Испоручилац.
ПЛАЋАЊЕ УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ
Члан 9.
Наручилац и Испоручилац су се споразумели следеће:

1. да се обрачун вредности испоручене количине добара врши по јединичним ценама из понуде и
стварно испорученој количини добара, након сваке конкретне испоруке по овом Уговору, не пре
истека рока из члана 8. у којем се може ставити приговор на квалитет;
2. да Испоручилац, за сваку конкретно испоручену количину добара, достави Наручиоцу рачун;
3. да Наручилац плати Испоручиоцу испоручену количину добара по овом Уговору према рачуну
Испоручиоца из тачке 2. овог члана, у року од 45 (четрдесет и пет) дана од дана пријема исправног
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рачуна, у сваком конкретном случају, под условом да је претходно извршена примопредаја исте, у смислу
члана 8. овог уговора;
4. Испоручилац се обавезује да у року од 7 дана од дана потписа уговора преда Наручиоцу меницу за добро
извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив без права
протеста и доказивања.
Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са
роком важности 13 месеци од дана закључења Уговора.
Ако се за време трајања Уговора промени рок за извршење уговорне обавезе важност менице за добро
извршење посла мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити меницу у случају да Испоручилац не извршава своје уговорне обавезе у року и на
начин предвиђеним Уговором.
5. Испоручилац се обавезује да приликом испоруке добара достави Наручиоцу меницу за отклањање
недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив
без права протеста и доказивања.
Меница за отклањање недостатака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора,
без ПДВ-a.
Рок важења менице мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Испоручилац не
изврши своју обавезу у свему у складу са чланом 7. овог Уговора.
6. У случају доцње у уплати Наручилац ће Испоручиоцу за сваки дан доцње платити законску затезну
камату.
ВИША СИЛА

Члан 10.
Уколико после закључења овог Уговора наступе околности више силе, који доведу до ометања или
онемогућавања извршења обавеза дефинисаних Уговором рокови извршења обавеза ће се продужити за
време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без
воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом
силом.
Вишом силом сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима,
штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично.
Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну
о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 11.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути овај Уговор у случају да друга страна не извршава
своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у уговореном року, односно у случају да врши битне
повреде уговора, у смислу одредаба Закона о облигационим односима.
Страна која жели да раскине уговор дужна је да о томе у разумном року писмено обавести другу уговорну
страну.
Раскидом уговора не престаје евентуална обавеза да се накнади штета проузрокована другој уговорној
страни, а такође, раскид нема утицаја ни на решавање евентуалних спорова и уређивање права и обавеза
насталих пре раскида.
Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора дужна је да другој уговорној страни надокнади стварну
штету.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Све евентуалне спорове који настану у извршењу овог уговора уговорне стране ће настојати да споразумно
реше.
У случају да се спор не може решити споразумно надлежан је Привредни суд у Зрењанину за решавање
истог.
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Члан 13.
На све оно што није регулисано овим Уговором примењиваће се Закон о јавним набавкама, Закон о
облигационим односима.
Члан 14.
Све измене и допуне овог Уговора важе само ако су начињене у писменој форми и потписане од стране
овлашћених лица испред обе уговорне стране.
Члан 15.
Овај Уговор ступа на снагу даном достављања Наручиоцу средства обезбеђења из члана 9., након
претходног потписивања Уговора од овлашћених лица испред обе уговорне стране, а важи и производи
правно дејство до извршења свих уговорних обавеза обе уговорне стране, a најдуже годину дана.
Члан 16.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су 2 (два) примерка за Испоручиоца, а 2
(два) за Наручиоца.
ИСПОРУЧИЛАЦ

___________________________ М.П.

НАРУЧИЛАЦ

М.П. __________________________

Напомена: Овај Модел уговора представња садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и
Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор
додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе
модела уговора.У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви
понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.
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ОБРАЗАЦ 3.2

МОДЕЛ УГОВОРА
Закључен између:
2.

ЈКП “Чистоћа и зеленило” из Зрењанина, Улица Београдска бр.17,
које заступа директор Зоран Протић, дипл.инж.технологије, (у даљем тексту: Наручилац).
МБ: 08049653, ПИБ: 101165643
и

2. ..................................................................., из .......................................................,
које заступа ...................................................... (у даљем тексту: Испоручилац)
МБ: ..............., ПИБ: ..................
Члан 1.
Предмет овог Уговора је погребно возило за превоз покојника (комби), (у даљем тексту: добра), који је
Наручилац доделио Испоручиоцу након претходно спроведеног поступка јавне набавке број 05-2/19-34 Партија 2, у свему према усвојеној понуди број ................................... од ....................... године и техничкој
спецификацији уз исту, које представљају саставни део овог Уговора.
Одлука о додели уговора број ___________ од дана _____________ године.
УГОВОРЕНА ЦЕНА
Члан 2.
Укупна вредност добара утврђена је према фиксним јединичним ценама из техничке спецификације уз
усвојену понуду Испоручиоца, у свему у складу са захтевима Наручиоца из спецификације у конкурсној
документацији, а иста износи:
....................................... динара ( словима: ...................................... динара ).
У цену из става 1 урачунати су сви трошкови Испоручиоца на паритету - Фцо седиште Наручиоца, Зрењанин,
Београдска 17, а није урачунат порез на додатну вредност, који пада на терет Наручиоца.
Стране из уговора су сагласне да се у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, без претходног
спровођења поступка јавне набавке, може повећати обим предмета набавке из закљученог уговора.
У случају из претходног става, уговорне стране ће закључити анекс уговора, којим ће регулисати повећање
уговорене вредности.
Испоручилац може уговором о уступању закљученим са трећим лицима пренети на иста своја потраживања
из овог Уговора само ако претходно прибави писмену сагласност, односно пристанак Наручиоца на такво
уступање.
НАЧИН, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ
Члан 3.
Испоручилац ће испоруку предметних добара вршити у року од ________(максимално 150) календарских
дана од пријема писаног захтева Наручиоца.
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Члан 4.
Испоручилац се обавезује да ће добра из члана 1. испоручити на адресу из члана 2., у радно време Наручиоца.
Испоручилац је обавезан да благовремено најави испоруку Наручиоцу, како би се обезбедио квалитативни и
квантитативни пријем добара.
Члан 5.
У случају да Испоручилац прекорачи уговорени рок за испоруку добара исти је дужан да плати Наручиоцу
уговорну казну од 0,2% укупне уговорене вредности, а највише до 5% укупне уговорене вредности.
Уколико Испоручилац не испоручи добра или добра испоручи делимично обавезан је да плати Наручиоцу
уговорну казну у висини од 5% укупне цене уговорених добара.
Наручилац има право на наплату уговорне казне и без посебног обавештења Испоручиоца, уз издавање
одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 дана од датума издавања истог.
Наплата уговорне казне не искључује право Наручиоца на активирање менице за добро извршење посла и на
накнаду штете.
УТВРЂИВАЊЕ КВАНТИТЕТА, КВАЛИТЕТА И ОДГОВОРНОСТИ
Члан 6.
Испоручилац се обавезује да испоручи добра уговореног квалитета, да уз добра достави документацију којом
се доказује уговорени квалитет добара, у складу са захтевима Наручиоца из тендерске документације.
Члан 7.
Гарантни рок за испоручено добро износи: на возило - ____________ (минимун 24 месеца без обзира

на пређен број километара), на корозију - __________ (минимум 144 месеца,тј.12 година), на боју
и лак - __________(минимум 36 месеци), од дана извршене примопредаје и у истом је Испоручилац дужан
да, о свом трошку, поступи по свакој писменој рекламацији Наручиоца и отклони у њој наведени недостатак
на испорученим добрима (скривени недостаци), и то у року од 8 дана од пријема исте.
Уколико Испоручилац не изврши своју уговорну обавезу из претходног става Наручилац има право да
активира меницу за отклањање недостатака у гарантном року.
Члан 8.
Квалитативан и квантитативан пријем добара извршиће се на месту испоруке, при чему Записник о
примопредаји потврђују својим потписом овлашћени представници уговорних страна.
Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа и утврди да ли одговарају условима уговора, а уколико
констатује да иста имају недостатке и не одговарају уговору, да о њима одмах, а најкасније у року од 3 дана
од дана испоруке писмено обавести Испоручиоца, а овај да рекламиране недостатке отклони у целости о
свом трошку у року од 3 дана од пријема рекламације.
Уколико испоручена добра не одговарају уговореном квалитету Наручилац има право да их не прими и врати
Испоручиоцу и да по овом основу изврши смањење укупне уговорене цене.
Све трошкове који због враћања добара настану сносиће Испоручилац.
ПЛАЋАЊЕ УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ
Члан 9.
Наручилац и Испоручилац су се споразумели следеће:

1. да се обрачун вредности испоручене количине добара врши по јединичним ценама из понуде и
стварно испорученој количини добара, након сваке конкретне испоруке по овом Уговору, не пре
истека рока из члана 8. у којем се може ставити приговор на квалитет;
2. да Испоручилац, за сваку конкретно испоручену количину добара, достави Наручиоцу рачун;
3. да Наручилац плати Испоручиоцу испоручену количину добара по овом Уговору према рачуну
Испоручиоца из тачке 2. овог члана, у року од 45 (четрдесет и пет) дана од дана пријема исправног рачуна,
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у сваком конкретном случају, под условом да је претходно извршена примопредаја исте, у смислу члана 8.
овог уговора;
4. Испоручилац се обавезује да у року од 7 дана од дана потписа уговора преда Наручиоцу меницу за добро
извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив без права
протеста и доказивања.
Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са
роком важности 13 месеци од дана закључења Уговора.
Ако се за време трајања Уговора промени рок за извршење уговорне обавезе важност менице за добро
извршење посла мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити меницу у случају да Испоручилац не извршава своје уговорне обавезе у року и на
начин предвиђеним Уговором.
5. Испоручилац се обавезује да приликом испоруке добара достави Наручиоцу меницу за отклањање
недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив
без права протеста и доказивања.
Меница за отклањање недостатака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без
ПДВ-a.
Рок важења менице мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Испоручилац не
изврши своју обавезу у свему у складу са чланом 7. овог Уговора.
6. У случају доцње у уплати Наручилац ће Испоручиоцу за сваки дан доцње платити законску затезну камату.
ВИША СИЛА

Члан 10.
Уколико после закључења овог Уговора наступе околности више силе, који доведу до ометања или
онемогућавања извршења обавеза дефинисаних Уговором рокови извршења обавеза ће се продужити за
време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без
воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом
силом.
Вишом силом сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима,
штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично.
Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о
настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 11.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути овај Уговор у случају да друга страна не извршава
своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у уговореном року, односно у случају да врши битне
повреде уговора, у смислу одредаба Закона о облигационим односима.
Страна која жели да раскине уговор дужна је да о томе у разумном року писмено обавести другу уговорну
страну.
Раскидом уговора не престаје евентуална обавеза да се накнади штета проузрокована другој уговорној
страни, а такође, раскид нема утицаја ни на решавање евентуалних спорова и уређивање права и обавеза
насталих пре раскида.
Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора дужна је да другој уговорној страни надокнади стварну
штету.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Све евентуалне спорове који настану у извршењу овог уговора уговорне стране ће настојати да споразумно
реше.
У случају да се спор не може решити споразумно надлежан је Привредни суд у Зрењанину за решавање
истог.
Члан 13.
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На све оно што није регулисано овим Уговором примењиваће се Закон о јавним набавкама, Закон о
облигационим односима.
Члан 14.
Све измене и допуне овог Уговора важе само ако су начињене у писменој форми и потписане од стране
овлашћених лица испред обе уговорне стране.
Члан 15.
Овај Уговор ступа на снагу даном достављања Наручиоцу средства обезбеђења из члана 9., након претходног
потписивања Уговора од овлашћених лица испред обе уговорне стране, а важи и производи правно дејство
до извршења свих уговорних обавеза обе уговорне стране, a најдуже годину дана.
Члан 16.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су 2 (два) примерка за Испоручиоца, а 2
(два) за Наручиоца.
ИСПОРУЧИЛАЦ

___________________________ М.П.

НАРУЧИЛАЦ

М.П. __________________________

Напомена: Овај Модел уговора представња садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и
Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор
додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе
модела уговора.У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви
понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.
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ОБРАЗАЦ 3.3

МОДЕЛ УГОВОРА
Закључен између:
3.

ЈКП “Чистоћа и зеленило” из Зрењанина, Улица Београдска бр.17,
које заступа директор Зоран Протић, дипл.инж.технологије, (у даљем тексту: Наручилац).
МБ: 08049653, ПИБ: 101165643
и

2. ..................................................................., из .......................................................,
које заступа ...................................................... (у даљем тексту: Испоручилац)
МБ: ..............., ПИБ: ..................
Члан 1.
Предмет овог Уговора је специјално возило аутоподизач од 25м3, (у даљем тексту: добро), који је
Наручилац доделио Испоручиоцу након претходно спроведеног поступка јавне набавке број 05-2/19-34 Партија 3, у свему према усвојеној понуди број ................................... од ....................... године и техничкој
спецификацији уз исту, које представљају саставни део овог Уговора.
Одлука о додели уговора број ___________ од дана _____________ године.
УГОВОРЕНА ЦЕНА
Члан 2.
Укупна вредност добара утврђена је према фиксним јединичним ценама из техничке спецификације уз
усвојену понуду Испоручиоца, у свему у складу са захтевима Наручиоца из спецификације у конкурсној
документацији, а иста износи:
....................................... динара ( словима: ...................................... динара ).
У цену из става 1 урачунати су сви трошкови Испоручиоца на паритету - Фцо седиште Наручиоца, Зрењанин,
Београдска 17, а није урачунат порез на додатну вредност, који пада на терет Наручиоца.
Стране из уговора су сагласне да се у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, без претходног
спровођења поступка јавне набавке, може повећати обим предмета набавке из закљученог уговора.
У случају из претходног става, уговорне стране ће закључити анекс уговора, којим ће регулисати повећање
уговорене вредности.
Испоручилац може уговором о уступању закљученим са трећим лицима пренети на иста своја потраживања
из овог Уговора само ако претходно прибави писмену сагласност, односно пристанак Наручиоца на такво
уступање.
НАЧИН, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ
Члан 3.
Испоручилац ће испоруку предметних добара вршити у року од ________(максимално 120) календарских
дана од пријема писаног захтева Наручиоца.
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Члан 4.
Испоручилац се обавезује да ће добро из члана 1. испоручити на адресу из члана 2., у радно време Наручиоца.
Испоручилац је обавезан да благовремено најави испоруку Наручиоцу, како би се обезбедио квалитативни и
квантитативни пријем добара.
Члан 5.
У случају да Испоручилац прекорачи уговорени рок за испоруку добара исти је дужан да плати Наручиоцу
уговорну казну од 0,2% укупне уговорене вредности, а највише до 5% укупне уговорене вредности.
Уколико Испоручилац не испоручи добра или добра испоручи делимично обавезан је да плати Наручиоцу
уговорну казну у висини од 5% укупне цене уговорених добара.
Наручилац има право на наплату уговорне казне и без посебног обавештења Испоручиоца, уз издавање
одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 дана од датума издавања истог.
Наплата уговорне казне не искључује право Наручиоца на активирање менице за добро извршење посла и на
накнаду штете.
УТВРЂИВАЊЕ КВАНТИТЕТА, КВАЛИТЕТА И ОДГОВОРНОСТИ
Члан 6.
Испоручилац се обавезује да испоручи добра уговореног квалитета, да уз добра достави документацију којом
се доказује уговорени квалитет добара, у складу са захтевима Наручиоца из тендерске документације.
Члан 7.

Гарантни рок за испоручено добро износи: на шасију - __________месеца (минимум 24 месеца), на
надградњу- __________месеца (минимум 24 месеца) од дана извршене примопредаје и у истом је
Испоручилац дужан да, о свом трошку, поступи по свакој писменој рекламацији Наручиоца и отклони у њој
наведени недостатак на испорученим добрима (скривени недостаци), и то у року од 8 дана од пријема исте.
Уколико Испоручилац не изврши своју уговорну обавезу из претходног става Наручилац има право да
активира меницу за отклањање недостатака у гарантном року.
Члан 8.
Квалитативан и квантитативан пријем добара извршиће се на месту испоруке, при чему Записник о
примопредаји потврђују својим потписом овлашћени представници уговорних страна.
Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа и утврди да ли одговарају условима уговора, а уколико
констатује да иста имају недостатке и не одговарају уговору, да о њима одмах, а најкасније у року од 3 дана
од дана испоруке писмено обавести Испоручиоца, а овај да рекламиране недостатке отклони у целости о
свом трошку у року од 3 дана од пријема рекламације.
Уколико испоручена добра не одговарају уговореном квалитету Наручилац има право да их не прими и врати
Испоручиоцу и да по овом основу изврши смањење укупне уговорене цене.
Све трошкове који због враћања добара настану сносиће Испоручилац.
ПЛАЋАЊЕ УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ
Члан 9.
Наручилац и Испоручилац су се споразумели следеће:

1. да се обрачун вредности испоручене количине добара врши по јединичним ценама из понуде и
стварно испорученој количини добара, након сваке конкретне испоруке по овом Уговору, не пре
истека рока из члана 8. у којем се може ставити приговор на квалитет;
2. да Испоручилац, за сваку конкретно испоручену количину добара, достави Наручиоцу рачун;
3. да Наручилац плати Испоручиоцу испоручену количину добара по овом Уговору према рачуну
Испоручиоца из тачке 2. овог члана, у року од 45 (четрдесет и пет) дана од дана пријема исправног рачуна,
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у сваком конкретном случају, под условом да је претходно извршена примопредаја исте, у смислу члана 8.
овог уговора;
4. Испоручилац се обавезује да у року од 7 дана од дана потписа уговора преда Наручиоцу меницу за добро
извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив без права
протеста и доказивања.
Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са
роком важности 13 месеци од дана закључења Уговора.
Ако се за време трајања Уговора промени рок за извршење уговорне обавезе важност менице за добро
извршење посла мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити меницу у случају да Испоручилац не извршава своје уговорне обавезе у року и на
начин предвиђеним Уговором.
5. Испоручилац се обавезује да приликом испоруке добара достави Наручиоцу меницу за отклањање
недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив
без права протеста и доказивања.
Меница за отклањање недостатака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без
ПДВ-a.
Рок важења менице мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Испоручилац не
изврши своју обавезу у свему у складу са чланом 7. овог Уговора.
6. У случају доцње у уплати Наручилац ће Испоручиоцу за сваки дан доцње платити законску затезну камату.
ВИША СИЛА

Члан 10.
Уколико после закључења овог Уговора наступе околности више силе, који доведу до ометања или
онемогућавања извршења обавеза дефинисаних Уговором рокови извршења обавеза ће се продужити за
време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без
воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом
силом.
Вишом силом сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима,
штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично.
Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о
настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 11.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути овај Уговор у случају да друга страна не извршава
своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у уговореном року, односно у случају да врши битне
повреде уговора, у смислу одредаба Закона о облигационим односима.
Страна која жели да раскине уговор дужна је да о томе у разумном року писмено обавести другу уговорну
страну.
Раскидом уговора не престаје евентуална обавеза да се накнади штета проузрокована другој уговорној
страни, а такође, раскид нема утицаја ни на решавање евентуалних спорова и уређивање права и обавеза
насталих пре раскида.
Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора дужна је да другој уговорној страни надокнади стварну
штету.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Све евентуалне спорове који настану у извршењу овог уговора уговорне стране ће настојати да споразумно
реше.
У случају да се спор не може решити споразумно надлежан је Привредни суд у Зрењанину за решавање
истог.
Члан 13.
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На све оно што није регулисано овим Уговором примењиваће се Закон о јавним набавкама, Закон о
облигационим односима.
Члан 14.
Све измене и допуне овог Уговора важе само ако су начињене у писменој форми и потписане од стране
овлашћених лица испред обе уговорне стране.
Члан 15.
Овај Уговор ступа на снагу даном достављања Наручиоцу средства обезбеђења из члана 9., након претходног
потписивања Уговора од овлашћених лица испред обе уговорне стране, а важи и производи правно дејство
до извршења свих уговорних обавеза обе уговорне стране, a најдуже годину дана.
Члан 16.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су 2 (два) примерка за Испоручиоца, а 2
(два) за Наручиоца.
ИСПОРУЧИЛАЦ

___________________________ М.П.

НАРУЧИЛАЦ

М.П. __________________________

Напомена: Овај Модел уговора представња садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и
Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор
додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе
модела уговора.У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви
понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.

Јавна набавка број 05-2/19-34-“Набавка возила“

43
ОБРАЗАЦ 4

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА 1 – теретна возила
Р.б
р.
(1)
1.

НАЗИВ
(2)
Теретна возила

Јед.
мере

Количи
на

(3)

(4)

ком

3

Јединична
цена
без ПДВ-а
(5)

Јединична
цена
са ПДВ-ом
(6)

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

(7=4х5)

(8=4х6)

УКУПНО ПАРТИЈА 1:

-

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без
надокнаде (бесплатна);
Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће
тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене за партију 1:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 У колони 5 уписати јединичну цену без ПДВ-а;
 У колони 6 уписати јединичну цену са ПДВ-ом;
 У колони 7 уписати укупну цену без ПДВ-а и УКУПНО ПАРТИЈА 1;
 У колони 8 уписати укупну цену са ПДВ-ом и УКУПНО ПАРТИЈА 1.
Датум:

Одговорно лице:
МП

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.
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ПАРТИЈА 2 – Погребно возило за превоз покојника (комби)
Р.бр.
(1)
1.

НАЗИВ

Јед.
мере

Количин
а

(2)

(3)

(4)

ком

1

Погребно
возило за
превоз
покојника
(комби)

Јединична
цена
без ПДВ-а
(5)

Јединична
цена
са ПДВ-ом
(6)

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

(7=4х5)

(8=4х6)

УКУПНО ПАРТИЈА 2:
-

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без
надокнаде (бесплатна);
Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће
тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене за партију 2:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 У колони 5 уписати јединичну цену без ПДВ-а;
 У колони 6 уписати јединичну цену са ПДВ-ом;
 У колони 7 уписати укупну цену без ПДВ-а и УКУПНО ПАРТИЈА 2;
 У колони 8 уписати укупну цену са ПДВ-ом и УКУПНО ПАРТИЈА 2.
Датум:

Одговорно лице:
МП

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.
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ПАРТИЈА 3 – Специјално возило аутоподизач од 25м3
Р.бр.
(1)
1.

НАЗИВ

Јед.
мере

Количин
а

(2)

(3)

(4)

Специјално
возило
аутоподизач
од 25м3

ком

1

Јединична
цена
без ПДВ-а
(5)

Јединична
цена
са ПДВ-ом
(6)

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

(7=4х5)

(8=4х6)

УКУПНО ПАРТИЈА 3:
-

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без
надокнаде (бесплатна);
Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће
тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене за партију 3:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 У колони 5 уписати јединичну цену без ПДВ-а;
 У колони 6 уписати јединичну цену са ПДВ-ом;
 У колони 7 уписати укупну цену без ПДВ-а и УКУПНО ПАРТИЈА 3;
 У колони 8 уписати укупну цену са ПДВ-ом и УКУПНО ПАРТИЈА 3.
Датум:

Одговорно лице:
МП

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.
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ОБРАЗАЦ 5

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ (навести назив
понуђача), доставља укупан износ и структуру припремања понуде, како следи у табели

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да
понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца, и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из
групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

_________________________

Потпис понуђача:

___________________________
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ОБРАЗАЦ 6

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________ (назив понуђача), даје

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке – „Набавка возила“, број 05-2/19-34, партија _____, поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

_________________________

Потпис понуђача:

___________________________

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Оранизација
надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у слмислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ 7

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _________________________________ (навести назив понуђача) у постпку јавне набавке
–„Набавка возила“, број 05-2/19-34, партија _____ , поштовао је обавезе које поизлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантујем да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:

М.П.

_________________________

Потпис понуђача:

___________________________

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