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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
("Сл. гласник РС", бр. 86/2015), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке, бр.
611 од 18.10.2019.год. и Решења о образовању комисије за јавне набавке, бр. 612 од
18.10.2019.год., наручилац је припремио

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
за јавну набавку добара, набавка нисконосеће приколице са 3 осовине
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Јавно комунално предузеће за водовод, одржавање чистоће и пијаца Моравац
Адреса: Ул. Милоја Стојановића бб, 32210 Мрчајевци

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у складу са Законом и подзаконским актима којима
се уређују јавне набавке мале вредности.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке ЈНМВ-15-1.1.8/2019 „Набавку нисконосеће приколице са 3
осовине“
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку.
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација
Наручилац не спроводи електронску лицитацију.
7. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Јован Дакић
Е - маил адреса : moravac.jkp@mts.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке ЈНМВ-15-1.1.8/2019 „Набавку нисконосеће приколице са 3
осовине“

2

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И
ПИЈАЦА МОРАВАЦ, МРЧАЈЕВЦИ
III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Нисконосећа приколица са 3 осовине
1.Врста – Нисконосећа приколица са 3 осовине
2.Количина -1 комад
3.Рок испорукеРок за испоруку добра не може бити дужи од 30 дана од дана потписивања
уговора.
Испорука се сматра испорученом кад Наручилац прими добрo са свим
документима и у присуству Испоручиоца.
4.Место и начин испорукеМесто испоруке нисконосеће приколице са 3 осовине је Јавно комунално предузеће за
водовод, одржавање чистоће и пијаца Моравац, aдреса: Ул. Милоја Стојановића бб,
32210 Мрчајевци. Предметно добро се испоручује у исправном стању спремно за
употребу. Приликом примопредаје потписује се записник о примопредаји.
5.Техничке спецификације возила – Нисконосећа приколица са 3
осовине
5.1.Техничке карактеристике нисконосеће приколице
- Ново возило, година производње: 2019
Гарантни рок:
- 24 месеца
ТЕЖИНА:
Техничка бруто маса: 36 т
Нето носивост приколице 27т
ДИМЕНЗИЈЕ:
Укупна дужина 10965 мм
Ширина 2550 мм
Висина од тла 830 мм
ШАСИЈА:
Ваздушно огибљена, крута осовина, растојање између осовина 5120мм +
1250 мм
GIGANT Compact Bearing осовине,
Техничко оптерећење осовине 12000 кг по комаду
ГУМЕ:
6 к 245/70 Р 17.5, по избору произвођача
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КОЧНИ СИСТЕМ:
Електронски кочни систем за прикључна возила (TEBS G.2.2) користи у
једној компактној целини електронску контролну јединицу, технологију
сензора и пнеуматску контролу. Овакав кочни систем омогућава прецизнију и
конзистентнију контролу силе кочења. ТЕBS G.2.2 кочни систем је способан
да ради у комбинацији са вучним возилом опремљеним са пнеуматским
кочним системом. RSP (Roll Stability Program) омогућава контролу за
нагињање преко 8 °.
У оквиру ТЕBS G.2.2 укључене су помоћне функције:
-SP (Speed pulse) када возило пређе унапред одређен праг брзине ЕBS делује
на приколични вентил да се брзина смањи.
-Интегрисани прекидач брзине (овај сигнал може да се користи за
испуњавање бројних нумеричких операција)
-Прикључак од 24 V (може да врши додатна напајања)
-АBS (директно контролише ретардер инсталиран на приколици)
-SLR (функција ТЕBS узрокује активирање кочница на захтев сигнала стоп
лампе)
-Pout (када ТЕBS има функцију доступну P28, тако да може бити програмиран
да пружи пнеуматски излаз за било који од функција)
Карактеристике кочног система:
ТЕBS је систем управљања кочењем развио посебно за прикључна возила
опремљена ваздушним кочним уградњом. Посебност ТЕBS-а може да
обедини више функција које могу да реализују извршне кочне елементе
кочног система прикључног возила.
ЕBS дозвољава:
-непрецидну регулацију кочне тишине на појединим точкама приколица,
-контролу проклизавања погонских точкова (АSR),
-контролу блокирања точкова у екстремним условима кочења (АBS),
-фину регулацију односа кочења вучно-прикључног возила,
-уједначено трошење кочних облога на свим осовинама приколице
-смањен број елемената кочног система и
-испитивање и дијагнозу помоћу рачунара.
СВЕТЛОСНА СИГНАЛИЗАЦИЈА:
У складу са Регулативом 48/05
РУДА:
Фиксна руда, ROCKINGER 40 mm Ø вучно око, Y дизајн руде, са изолатором
и механичким виљушком за закључавање
НАДОГРАДЊА:
Под уз прилагођавање шасији возила би био израђен од челичне
конструкције, преко које су постављене даске од тврдог дрвета, у пуној подној
површини.
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Хидрауличне навозне стазе, 2 комада
Закачке за везивање терета
Задњи телископски механички стабилизатори
Сандук за алат (2 ком), два држача за клоцне тоцкова
Сав челик је антикорозивно заштићен и припремљен за фарбање пескарењем
Контурно обележавање

6. Квалитет добра:
Како се доказује да понуђена нисконосећа приколица испуњава захтеване
техничке карактеристике ( документи који су обавезни део понуде)
а) Овлашћење или потврда произвођача нископодне приколице (или његовог овлашћеног
заступникa/дистрибутера за територију Р.Србије) издате понуђачу
б)
Овлашћење
или
потврда
произвођача
(или
његовог
овлашћеног
заступникa/дистрибутера за територију Р.Србије) издата понуђачу да за исто понуђена
нископодна приколица поседује или користи овлашћени сервис на територији Републике
Србије. Обавезно навести називе и адресе овлашћених сервиса.
в) Потврда захтеваних техничких карактеристика нископодне приколице оверене и
потписане од стране произвођача са обавезним навођењем броја поступка јавне набавке
и моделом нископодне приколице.
Понуђено добро мора да испуњава све захтеве из техничке спецификације по овом
јавном позиву
При испоруци доставити:
-Гаранцијске књижице
-Упутства за употребу и каталози резервних делова
-Обука руковаоца
-Сва потребна документација која је наручиоцу потребна за регистрацију.
Сва наведена овлашћења или потврде онако како је напред захтевано, издате од стране
произвођача
нископодне
приколице
(или
њихових
овлашћених
заступникa/дистрибутера за територију Р.Србије) морају бити оригинална и потписана
од стране одговорних лица иста не могу бити старија више од 30 дана од дана отварања
понуда.
Напомена:
Наведена документа су обавезна и чине саставни део понуде понуђача, у супротном
понуда ће се сматрати неприхватљивом.
Понуђено добро мора да испуњава све захтеве из техничке спецификације по овом
јавном позиву, у супротном понуда ће бити одбачена као неисправна.
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Такође, Наручилац задржава право да, уколико изрази сумњу у испоручени квалитет
добара који се испоручују, затражи замену или проверу квалитета од надлежне
организације или установе (све трошкове сноси изабрани понуђач уколико се докаже
да је наручилац био у праву).
Упознат и сагласан са
М.П.

Техничким спецификацијама
и
документима
за
њено

доказивањe

IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1. Обавезни услови:
Понуђач у поступку јавне набавке мора испуњавати следеће обавезне услове:
1.1.1. Да је регистрован код надлежног органа, односно, уписан у одговарајући регистар
( члан 75. став 1. тачка 1) Закона)
1.1.2. Да он (понуђач) и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре ( члан 75. став 1. тачка 2) Закона)
1.1.3. 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)
1.1.4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописом (дозвола мора бити важећа, с тим да није битан моменат издавања) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу X).
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Сходно члану 77. став 4. Закона о јавним набавкама, испуњеност обавезних услова
наведених под тачкама 1.1.1, 1.1.2, и 1.1.3 понуђач доказује изјавом којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве
понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3. и Образац изјаве понуђача, дат у поглављу
X),којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном
документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено
за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјаву подизвођача (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3. и Образац
изјаве понуђача, дат у поглављу X), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и
оверену печатом.
Наручилац задржава право да, на писани захтев, по окончању поступка отварања
понуда изврши контролу испуњености услова за учешће у предметном поступку јавне
набавке од стране понуђача, члана групе понуђача и/или подизвођача увидом у релевантна
документа. Уколико Наручилац утврди да је понуђач, члан групе понуђача и/или
подизвођач доставио нетачне податке о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке, та понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу:
ИЗЈАВУ
Понуђач ______________________________ у поступку ЈНМВ добара број 151.1.8/2019 „Набавка нисконосеће приколице са 3 осовине“, испуњава све услове из чл.
75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то:
• да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
• да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
• да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
• понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је
ималац права интелектуалне својине.
• понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде
Место:_________________

Понуђач:

Датум:_________________
7

М.П.

___________________

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (односно како је
регулисано споразумом).

8

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И
ПИЈАЦА МОРАВАЦ, МРЧАЈЕВЦИ

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач_______________________________________________________
поступку ЈНМВ добара број 15-1.1.8/2019 „Набавка нисконосеће приколице са 3
осовине“, испуњава све услове из чл. 75.и 76. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
•
•

•

•

•

да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је
ималац права интелектуалне својине.
понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде

Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
_____________________

М.П.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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V -УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико понуђач достави понуду која није на Српском
језику наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Документација, уколико је дата на
страном језику, мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.
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: Јавно комунално предузеће за водовод, одржавање чистоће и
пијаца Моравац, Ул. Милоја Стојановића бб, 32210 Мрчајевци са назнаком: ,,Понуда за
јавну набавку добра – 15-1.18/2019 „Набавка нисконосеће приколице са 3 осовине“ НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
29.10.2019. године до 12:00 часова.
Отварање понуда ће се обавити 29.10.2019. године у 13:00 часова, у просторијама
наручиоца, Милоја Стојановића бб, 32210 Мрчајевци.
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. Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка
отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да су исте поднете
неблаговремено.
Пожељно је да понуђачи поштују редослед слагања образаца и докумената у понуди, на
начин и редом како је дато у конкурсној документацији.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди, изузев менице и меничног овлашћења, буду
повезани траком (јемствеником) у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити,
одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете
листови или печат.
Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које ПОНУЂАЧ преузима са Портала
Управе за јавне набавке, као и са интернет стране НАРУЧИОЦА. Појединачне обрасце
садржане у конкурсној документацији, Понуђач попуњава читко, јасно и недвосмислено:
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•

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство
како се доказује испуњеност тих услова – Образац изјаве -Понуђач попуњава;

Образац бр.VI - Образац понуде – Понуђач попуњава тако што у одговарајуће
колоне уноси тражене податке. Све ставке, (елементе) из образца понуде, понуђач
мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који
су у обрасцу понуде наведени. Уколико образац понуде није исправно попуњен,
потписан или оверен понуда ће бити одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА.
• Образац бр.VII- Образац структуре цене, са упутством како да се попуни –
Понуђач попуњава тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.
• Меница за озбиљност понуде са пратећом документацијом и Изјаве о
финансијском обезбеђењу*Образац В,Образац В1
• Образац бр.VIII- Модел уговора - Понуђач попуњавa. Понуђачу се доставља
на увид модел уговора који ће бити закључен са одабраним понуђачем.
ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ, СТАВИ ПЕЧАТ И ПОТПИС,
ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА
• Образац бр.X-Образац трошкова припреме понуде , са упутством како да се
попуни – Понуђач попуњава ( достављање овог обрасца није обавезно). На
основу члана 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова (,,Сл.гласник РС,, бр.29/2013) у обрасцу трошкова
припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела,
ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и
трошкови прибављања средства обезбеђења. Трошкове припреме и
подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
накнаду трошкова.
• Образац бр.IX- Образац изјаве о независној понуди - Понуђач попуњава.
Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.
• Образац бр.XI - Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст. 2. Закона. Понуђач попуњава. Изјава којом понуђач изричито наводи да је при
састављању своје понуде поштовао обавезе које прозлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.
• Образац III- техничких спецификацијама са захтеваним доказима
• Модел уговора о испоруци и план отплате, оверени печатом и потписом
овлашћеног лица.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. 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.
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Измену допуну или опозив понуде треба доставити на адресу : Јавно комунално
предузеће за водовод, одржавање чистоће и пијаца Моравац, Ул. Милоја Стојановића бб,
32210 Мрчајевци са назнаком: ,,Измена понуде за јавну набавку добра – __ „Набавка
нисконосеће приколице са 3 осовине“ - НЕ ОТВАРАТИ или
„Допуна понуде за јавну набавку добра – ЈНМВ-15-1.1.8/2019 „Набавка нисконосеће
приколице са 3 осовине“ - НЕ ОТВАРАТИ или
„Опозив понуде за јавну набавку добра – ЈНМВ-15-1.1.8/2019 „Набавка нисконосеће
приколице са 3 осовине“ - НЕ ОТВАРАТИ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – ЈНМВ-15-1.1.8/2019 „Набавка
нисконосеће приколице са 3 осовине“ - НЕ ОТВАРАТИ
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.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
5.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 ( поглавље VI) понуђач наводи на који начин подноси понуду односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.
6.ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље
VI) 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.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу,
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде
закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
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.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона
понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио
извршење тог дела набавке.
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.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом
уговора наручилац претрпео знатну штету.
Понуђач, може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност
наручиоца.
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7.ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2)
Закона и то:
• податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу
уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу III конкурсне документације, 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 набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
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 материјалном и кривичном одговорношћу), наведено 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 чл. 81. Закона.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Начин и услови фактурисања и плаћања

Плаћање добара која су предмет ове набавке наручилац ће извршити на текући рачун
понуђача, у динарима, по испоруци добара и по потписивању Записника о
квантитативном и Записника о квалитативном пријему и отпремнице од стране
овлашћених представника наручиоца и понуђача, у року до 45 (словима: четрдесетпет)
дана по пријему исправног рачуна на писарницу наручиоца.
8.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција на понуђено комплетно возило не може бити краћа од 24 месеци од дана
примопредаје добра.
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9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара
Рок испоруке добара не може бити дужи од 30 дана од дана закључења уговора.
Место испоруке – гаража наручиоца: Јавно комунално предузеће за водовод, одржавање
чистоће и пијаца Моравац, Ул. Милоја Стојановића бб, 32210 Мрчајевци
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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.

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..
У цену су урачунати сви зависни трошкови нпр. у цену је урачуната цена предмета јавне
набавке, испорука, монтажа итд.
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.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
1) Понуђач је дужан да уз понуду достави једну сопствену бланко меницу без
протеста са меничним овлашћењем на износ од 10 % понуђене нето цене возила без
ПДВ-а као гаранцију за озбиљност понуде, која ће трајати 30 (тридесет ) дана дуже од
истека важности понуде. За понуђаче који су резиденти Републике Србије меница мора
бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке
Србије. Наручилац ће меницу активирати у случају да Понуђач одустане од понуде
након истека рока за предају понуда, односно у случају да одбије да закључи уговор .
Уз меницу обавезно доставити картон депонованих потписа издат и оверен од стране
пословне банке понуђача.
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2) Понуђач коме је додељен уговор је дужан да достави на дан потписивања
уговора једну сопствену бланко меницу без протеста са меничним овлашћењем на
износ од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а као гаранцију за добро извршење
посла, која ће трајати 30 (тридесет ) дана дуже од истека рока за коначно извршење
посла. За понуђаче који су резиденти Републике Србије меница мора бити
регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије.
Наручилац ће меницу активирати у случају да Понуђач не изврши своје обавезе
преузете уговором, без обзира на разлоге неизвршавања. Уз меницу обавезно
доставити картон депонованих потписа издат и оверен од стране пословне банке
понуђача.
3) Као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном
року, изабрани понуђачи су дужни да у тренутку примопредаје предмета јавне
набавке доставе:
• МЕНИЦУ (регистровану, оверену и потписану)
• MЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ (попуњено , потписано и печатом оверено)
• ПОТВРДУ О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ
• КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА
Понуђач је обавезан да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке, достави
средство финансијског обезбеђења (регистровану меницу са меничним овлашћењем и
копијом картона депонованих потписа) за отклањање недостатака у гарантном року,
плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности понуде без урачунатог
ПДВ-а ( у меничном овлашћењу обавезно унети износ од 10% од вредности понуде без
урачунатог ПДВ-а), са роком важности који мора бити најмање пет дана дужи од
уговореног гарантног рока.

ПРАВИЛНО ОВЕРЕНА И ПОТПИСАНА МЕНИЦА
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Образац А-ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници и Одлуке о облику и начину и коришћењу
јединствених инструмената платног промета
______________________________из____________________,_____________________,
(назив правног лица)
(место)
(адреса)
___________________________,_______________________,_______________________
(матични број)
(ПИБ)
(текући рачун)
доставља:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК: Јавно комунално предузеће за водовод, одржавање чистоће и пијаца
Моравац, Ул. Милоја Стојановића бб, 32210 Мрчајевци
текући рачун: 155-1280-50
За јавну набавку број добара брoj ЈНМВ-15-1.1.8/2019- „Набавка нисконосеће
приколице са 3 осовине“ , достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу,
серијски број:

I _________________________________
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за добро
извршење посла , можете попунити на износ од 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ, дате
у нашој понуди бр. ______________од ____.____.2019. године, тј. на износ од __________________
динара и овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова,
вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих
наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у току гарантног рока дође до: промена лица овлашћених
за располагање средствима на текућем рачуну Дужника - Добављача, статусних промена код
Дужника - Добављача, оснивања нових правних субјеката и др.
Меницу за добро извршење посла наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
-у случају да изабрани понуђач не испоручи возило у роковима дефинисаним уговором.
Важност меничног овлашћења је _________________________.
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
...................................................

М.П.

НАПОМЕНА: Заједно са попуњеним, овереним печатом и потписаним Обрасцем меничног
овлашћења доставити бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев за
регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од
стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено, печатом оверено и потписано менично
овлашћење и копију картона депонованих потписа.
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Образац Б ИЗЈАВЕ О ВРСТАМА ФИНАНСИЈСКИХ ГАРАНЦИЈА којима ће, као
изабрани понуђач обезбедити испуњење својих обавеза у складу са чланом 12.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова
Меница за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку потписа
уговора достави бланко једну сопствену бланко меницу без протеста са меничним
овлашћењем на износ од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а као гаранцију за добро
извршење посла, која ће трајати 30 (тридесет ) дана дуже од истека рока за коначно
извршење посла.
Напомена: Понуђач је дужан да попуни Изјаве које следе а које су саставни део
конкурсне документације.
Образац В- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА - СОПСТВЕНЕ БЛАНКО МЕНИЦЕ ЗА
ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Јавна набавка број: ЈНМВ-15-1.1.8/2019 „Набавка нисконосеће приколице са 3
осовине“ Образац В

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА - СОПСТВЕНЕ БЛАНКО МЕНИЦЕ ЗА
ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

ПОНУЂАЧ :______________________________________________

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико моја
понуда буде оцењена као најповољнија у поступку јавне набавке бр ЈНМВ-15-1.1.8/2019
„Набавка нисконосеће приколице са 3 осовине“ у тренутку примопредаје предмета јавне
набавке доставити сопствену бланко меницу, за добро извршење посла , прописно
потписану и оверену са копијом депо картона, доказом о регистрацији менице у
регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице насловљеним на Јавно
комунално предузеће за водовод, одржавање чистоће и пијаца Моравац, Ул. Милоја Стојановића
бб, 32210 Мрчајевци, са клаузулама „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора

(без обрачунатог ПДВ-а), са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за
испоруку возила , као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у
гарантном року;

Потпис одговорног лица понуђача
МП

____________________________

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац А1-ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници и Одлуке о облику и начину и коришћењу
јединствених инструмената платног промета
______________________________из____________________,_____________________,
(назив правног лица)
(место)
(адреса)
___________________________,_______________________,_______________________
(матични број)
(ПИБ)
(текући рачун)
доставља:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК: Јавно комунално предузеће за водовод, одржавање чистоће и пијаца
Моравац, Ул. Милоја Стојановића бб, 32210 Мрчајевци, текући рачун: 155-1280-50
За јавну набавку број добара брoj ЈНМВ-15-1.1.8/2019- „Набавка нисконосеће
приколице са 3 осовине“,, достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло)
меницу, серијски број:
I _________________________________
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за отклањање
недостатака у гарантном року, можете попунити на износ од 10 % од укупне вредности понуде
без ПДВ, дате у нашој понуди бр. ______________од ____.____.2019. године, тј. на износ од
__________________ динара и овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без
протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих
потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава,
односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у току гарантног рока дође до: промена лица овлашћених
за располагање средствима на текућем рачуну Дужника - Добављача, статусних промена код
Дужника - Добављача, оснивања нових правних субјеката и др.
Меницу за отклањање недостатака у гарантном року наручилац ће наплатити у следећим
случајевима:
-у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да
умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
Рок важности менићчног овлашћења_____________________________
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
...................................................

М.П.
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Образац Б1 ИЗЈАВЕ О ВРСТАМА ФИНАНСИЈСКИХ ГАРАНЦИЈА којима ће, као
изабрани понуђач обезбедити испуњење својих обавеза у складу са чланом 12.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова
Меница за отклањање грешака у гарантном року - 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: безусловна и платива на први позив.
Меница за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне
вредности уговора без ПДВ-а. 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

Напомена: Понуђач је дужан да попуни Изјаве које следе а које су саставни део
конкурсне документације.
Образац В1- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА СОПСТВЕНЕ БЛАНКО МЕНИЦЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ
РОКУ

Јавна набавка број: ЈНМВ-15-1.1.8/2019„Набавка нисконосеће приколице са 3
осовине“
Образац В1

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА - СОПСТВЕНЕ БЛАНКО МЕНИЦЕ ЗА
ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

ПОНУЂАЧ :______________________________________________
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Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико моја
понуда буде оцењена као најповољнија у поступку јавне набавке бр.ЈНМВ-15-1.1.8/2019„Набавка нисконосеће приколице са 3 осовине“, у тренутку примопредаје предмета јавне
набавке доставити сопствену бланко меницу, за отклањање недостатака у гарантном
року, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, доказом о регистрацији
менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице насловљеним
на Јавно комунално предузеће за водовод, одржавање чистоће и пијаца Моравац, Ул.
Милоја Стојановића бб, 32210 Мрчајевци, са клаузулама „без протеста“, у износу од 10%
од вредности уговора (без обрачунатог ПДВ-а), са роком важности 5 дана дуже од
уговореног рока за отклањање недостатака у гарантном року, као средство финансијског
обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року;
Потпис одговорног лица понуђача
МП
____________________________

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
Напомена: Наручилац може у конкурсној документацији захтевати заштиту података које
понуђачима ставља на располагање, укључујући њихове произвођаче, уколико конкурсна
документација садржи такве податке. Наручилац може условити преузимање конкурсне
документације потписивањем изјаве или споразума о чувању поверљивих података уколико
ти подаци представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне
тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података
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14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена".
15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ
ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ
ЦЕНОМ
У случају да два или више понуђача понуде исту цену, предност ће имати онај понуђач
који понуди краћи рок испоруке.
16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
17. НАЧИН
ПОНУЂАЧА

И

РОК

ЗА

ПОДНОШЕЊЕ

ЗАХТЕВА

ЗА

ЗАШТИТУ

ПРАВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој
комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно,
електронском поштом на e-mail, факсом на број 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.
O поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту
права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5
дана од дана пријема одлуке.
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 понуда, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
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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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
120.000,00 динара на основу упутства о уплати таксе које се налази на следећем линку:
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 10 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.
Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не закључи уговор са наручиоцем у
року од 7 дана од дана истека рока из претходног става, наручилац ће закључити уговор са
првим следећим најповољнијим понуђачем о чему ће писмено обавестити све понуђаче.
19.ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац ће од дана упућивања и објављивања позива на начин одређен Законом о јавним
набавкама, омогућити преузимање конкурсне документације са званичног сајта наручиоца:
www.jkpmoravac.rs/ и са Портала јавних набавки.
20.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели
уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.
Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке
из извештаја о стручној оцени понуда, осим података из члана 105. став 2. тач. 9) и 10) овог
закона.
Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних нававки и
на интернет страници,
За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документације важи Закон о
јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12).
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр______ од ___.___2019. године за јавну набавку -ЈНМВ-15-1.1.8/2019- „Набавка
нисконосеће приколице са 3 осовине '',

1)0ПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Adpeca понуђача:

Матични број понуђача:

Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача u назив банке:

Лице овлашћено за потписивање
уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
B) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде u уписати податке о подизвођачу
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
зај22едничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1) Назие подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне
набавке који ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набаеке који ће
извршити подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне
набаеке који ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набаеке који 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 предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни
и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1) Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од месша
предвиђених у шабели, пошребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача којије учесник у заједничкој
понуди
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ за јавну набавку “Набавка нисконосеће приколице са
3 осовине“
Понуђач нуди да испоручи нисконосеће приколице које је предвиђено конкурсном
документацијом :
МАРКА:________________________________________
ТИП:__________________________________________
МОДЕЛ:_______________________________________
ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ:________________________
Валута:
Укупна цена без ПДВ-а

Износ у динарима:

Износ у еврима:

Укупна цена са ПДВ-ом

Обрачунати ПДВ (____%)
Рок и начин плаћања:

Рок испоруке:
(максимум 30 дана од
дана закључења уговора)

Место и начин испоруке:

Гарантни период:
(најмање 2 године од дана
испоруке возила)
Рок важења понуде:

Рок испоруке возила је
_____ дана од дана
закључења
уговора
између
наручиоца
и
понуђача
Испорука возила је на
адреси Наручиоца, у
улици
Милоја
Стојановића
бр.бб,Мрчајевци
_____месеци /______
године од дана испоруке
возила
______________ (најмање
30 дана) од дана отварања
понуда

НАПОМЕНА:
Понуду потписује овлашћено лице понуђача и оверава печатом понуђача
Понуду сачинити у складу са условима из техничке спецификације
Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и
оверава печатом овлашћени члан групе понуђача (носилац посла).
Део за подизвођача попуњава понуђач који наступа са подизвођачем,
У случају да има више члана групе понуђача односно више подизвођача, одговарајући
део обрасца копирати у довољном броју примерка,

Потпис
овлашћеног лица
понуђача

Датум
МП
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VII-ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – Набавка нисконосеће приколице са 3 осовине
1. СТРУКТУРА ЦЕНЕ ИСПОРУЧИОЦА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Р
Б

Назив
добра

1.

Назив
произвођача

Марка и
Тип

2
.

Кол

3
.

4.

Набавка
нисконосеће
приколице
1.
са 3 осовине

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединич
на цена
са ПДВом

5
.

6
.

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
Цена са
ПДВ-ом

7=5x4

8=6x4

1
ком

Упутство за попуњавање Обрасца:
• У колони бр. 2 уписати назив произвођача
• У колони бр. 3 уписати марку и тип нисконосеће приколице са 3 осовине
• У колони бр. 5 уписати цену по комаду без ПДВ-а нисконосеће приколице са 3 осовине
• У колони бр. 6 уписати цену по комаду са ПДВ-ом нисконосеће приколице са 3

осовине
• У колони бр. 7 уписати укупну цену без ПДВ-а нисконосеће приколице са 3 осовине
• У колони бр.8 уписати укупну цену са ПДВ- ом нисконосеће приколице са 3 осовине

ПОНУЂАЧ- испоручиоц
________________________

(место и датум)
(Потпис овлашћеног
лица)
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_VIII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Набавка нисконосеће приколице са 3 осовине
Закључен између:
1. ЈКП”Моравац” са седиштем у Мрчајевцима ул. Милоја Стојановића бб, матични бр.
07298269, ПИБ 100483147, тел: 032-800-196; текући рачун 155-1280-50 коју заступа
Миодраг Јаћимовић (у даљем тексту:купац), с једне стране и
2. _____________________________, са седиштем у ____________________ ул.
____________ бр._____, кога заступа _______________________ (у даљем тексту: Понуђачиспоручиоц), порески идентификациони број: _____________________ матични број:
_______________, број текућег рачуна ________________ телефон ______________, с друге
стране продавац ).
Уговорне стране констатују следеће:
− Да је Наручилац, сходно
одредбама
Закона
о
јавним
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео поступак ЈНМВ бр.
15-1.1.8/2019 Набавка нисконосеће приколице са 3 осовине на основу Позива објављеног
на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке.
− Да је Понуђач, односно испоручилац добра доставио понуду број
________________ дана __.__.2019. године која у свему одговара захтевима конкурсне
документације за предметну јавну набавку.
Члан 1.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Предмет овог уговора је Набавка нисконосеће приколице са 3 осовине
Карактеристике предмета јавне набавке дефинисане су спецификацијом Наручиоца и
понудом Понуђача.
Саставни део овог Уговора је понуда Понуђача бр. _____________ од __.__.2019. године.
Члан 2.
КВАЛИТЕТ
Квалитет добара из члана 1. овог Уговора мора у свему да одговара техничким и другим
захтевима у складу са важећим прописима Републике Србије, Правилником о подели
моторних возила и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на
путевима Законом о безбедности саобраћаја на путевима.
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Члан 3.
ЦЕНА
Цена добара и услови плаћања дефинисани су Понудом Понуђача и не могу се мењати.
Укупна
понуђена
вредност
без
ПДВ-а
(са
свим
трошковима)
износи
________________________________________ динара/еура.
Укупна понуђена вредност
са ПДВ-ом (са свим
трошковима) износи
________________________________________динара/еура.
Цена је фиксна и не може се накнадно мењати током периода важења овог уговора.
Члан 4.
ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Вредност добра износи _________________ динара плус ПДВ 20% у износу од
_________________________ динара што укупно износи _______________ динара са ПДВом.Цене су фиксне и не могу се мењати за време трајања уговор.

Члан 5.
РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Рок испоруке добра је ______ дана од дана закључења Уговора .
Испорука возила из члана 1. овог Уговора извршиће се у седишту Наручиоца уз присуство
представника
,који
потписују
записник
о
примопредаји.

Члан 6.
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА
У случају неодговарајућег квалитета или у случају да се утврди да возило није у складу са
понудом и захтеваним техничким каратеристикама, Наручилац је овлашћен да не преузме
возило, а Понуђач је у обавези да недостатке отклони у року од 7 (седам) дана од дана
пријема рекламације.
Члан 7.
ГАРАНТНИ ПЕРИОД
Гарантни услови и дужина општих и појединачних гаранција прецизиране су у гарантном
листу који Понуђач предаје Наручиоцу у моменту испоруке предметног возила, заједно са
сервисном књижицом и осталом документацијом.
Испоручилац даје Купцу предмета гаранцију на Нисконосећу приколицу са 3 осовине у
трајању од
месеци.
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Редовно одржавање у гарантном року вршиће се у времену и интервалима како је предвиђено
сервисном књижицом. Ванредно одржавање вршиће се по потреби у случају кварова који не
подлежу гаранцији. Одржавање у гарантном року: извршење услуге, уградња делова,
потрошног материјала и додатне опреме наплаћиваће се по ценама из званичног ценовника
Понуђача.
Члан 8.
ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ
Испоручилац добра се обавезује да приликом закључењауговора, купцу преда:
- једну сопствену бланко меницу без протеста са меничним овлашћењем на износ од 10 %
од вредности уговора, без ПДВ – а, као гаранцију за добро извршење посла, која ће
трајати 30(тридесет ) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. Меница мора
бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке
Србије.Купац ће меницу активирати у случају да испоручилац не изврши своје обавезе
преузете уговором, без обзира на разлоге неизвршавања. Уз меницу обавезно доставити
картон депонованих потписа издат и оверен од стране пословне банке понуђача.
Испоручилац предмета лизинга се обавезује да приликом испоруке возила купцу достави:
- једну сопствену бланко меницу без протеста са меничним овлашћењем на износ од 10 %
од вредности уговора без ПДВ – а, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном
року,са роком важења 5 дана дужим од уговореног гарантног рока, а предаје се у
тренутку примопредаје предмета уговора. Меница мора бити регистрована у Регистру
меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије. Купац ће меницу активирати у
случају да Испоручилац не изврши своје обавезе отклањања квара који би могао да умањи
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. Уз меницу обавезно доставити
картон депонованих потписа издат и оверен од стране пословне банке понуђача.
Члан 9.
РАСКИД УГОВОРА
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Понуђач касни са
испоруком више од 8 (осам) дана, односно ако испоручено предметно возило не одговара
понуди
бр.
______________
од__.__.2019.

Члан 10.
Овај уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака,
сваку уговорну страну.
КУПАЦ

М.П.
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ПРОДАВАЦ
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Назив понуђача: _____________________________________
Адреса понуђача: _____________________________________
Место:________________________
Датум: ____.____.2019. године

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" број 124/2012.)
изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ПОНУДУ за учешће у
поступку јавне набавке добара број ЈНМВ-15-1.1.8/2019 „Набавка нисконосеће
приколице са 3 осовине“, подносимо независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум: ____.____2019. године
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П

_____________________________

Напомена:у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац
ће
одмах
обавестити
организацију
надлежну
за
заштиту
конкуренције.Организација 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 смислу 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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IX-ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Ред.
бр.
партије

Трошак припреме понуде

Износ без ПДВ-а

Износ са ПДВ-ом

У К У П Н О:
НАПОМЕНА: 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 средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.

Датум:___________________

м.п.

_______________________
( потпис овлашћеног лица)
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XI ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Назив понуђача: _____________________________________
Адреса понуђача: _____________________________________
Место:________________________
Датум: ____.____.2019. године

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при
састављању своје понуде у поступку јавне набавке добара број ЈНМВ бр. 15-1.1.8/2019
„Набавка нисконосеће приколице са 3 осовине“, поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде.

Датум:

____.____.2019. године
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П

___________________________________

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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Образац бр.ПО 1

ПРИМАЛАЦ:
ЈКП“МОРАВАЦ“
МИЛОЈА СТОЈАНОВИЋА ББ
32210 МРЧАЈЕВЦИ

ПОНУЂАЧ

Назив..............................__________________________________________
Адреса...........................___________________________________________
Број телефоан..............___________________________________________
Е-маил адреса..............___________________________________________
Име и презиме овлашћеног
лица за контакт.............__________________________________________

ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- Набавка

нисконосеће приколице са 3 осовине

ЈНМВ бр. 15-1.1.8/2019

-

НЕ ОТВАРАТИ-

Датум и сат подношења:
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