ЈКП „Белоцрквански комуналац“ Бела Црква
број: 326-09/2019-05
датум: 17.05.2019. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Јавно комунално предузеће „Белоцрквански комуналац“
Бела Црква
Хајдук Вељкова бр. 2
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Половно специјално возило –
Аутоподизач за транспорт контејнера 5 m3

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 7/2019

Рок за достављање понуда 24.05.2019. до 12:00
Отварање понуда: 24.05.2019. у 12:15

Бела Црква
мај 2019. године
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ЈКП „Белоцрквански комуналац“ Бела Црква
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
68/2015 и 14/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке број 7/2019, деловодни број 326-09/2019-01 од дана 15.05.2019. године и
Решења о образовању комисије за јавну набавку 7/2019, деловодни број 326-09/2019-02
од дана 15.05.2019. године, од стране комисије за спровођење поступка јавне набавке
припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – Половно специјално возило – Аутоподизач за
транспорт контејнера 5 m3, ЈНМВ бр. 7/2019
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
Назив поглавља
Страна
1.
Општи подаци о јавној набавци
3
2.
Подаци о предмету јавне набавке
4
3.
Врста, опис добра, техничка спецификација, обезбеђење
5
гаранције квалитета, рок и место испоруке
4.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75., 76. и 77.
7
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
5.
Упутство понуђачима како да сачине понуду
10
6.
Образац општи подаци о понуђачу
18
7.
Образац понуде
21
8.
Образац структуре ценe са упутством како да се попуни
22
9.
Образац трошкова припреме понуде
23
10.
Образац изјаве о независној понуди
24
11.
Образац изјаве у циљу спречавања корупције и сукоба интереса
25
12.
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. Ст. 2. Закона
26
13.
Образац изјаве о усаглашености са техничком спецификацијом
27
14.
Образац изјаве о финансијском обезбеђењу
28
15.
Образац изјаве о пореклу
29
16.
Модел уговора
30
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац
Седиште и адреса наручиоца
Телефон

ЈКП „Белоцрквански комуналац“ Бела Црква
Бела Црква, Хајдук Вељкова бр. 2.
013/2851-255

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности број 7/2019 је добро – Половно специјално
возило – Аутоподизач за транспорт контејнера 5 m3, највише 12 година старости.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци.
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка.
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација
Не спроводи се електронска лицитација.
7. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Александар Ристић
Е - mail адреса (или број факса): bckomunalac@gmail.com
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности број 7/2019 је добро – Половно специјално
возило – Аутоподизач за транспорт контејнера 5 m3, највише 12 година старости. Назив
и ознака из општег речника набавке: Комунална возила – 34144700.
2. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
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3. ВРСТА, ОПИС ДОБРА,
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ
ИСПОРУКЕ

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА,
КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО

ВРСТА ДОБАРА:
 Половно специјално возило – Аутоподизач за транспорт контејнера 5 m3
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА:
 Намена: Утовар, одвоз, истресање и одлагање контејнера запремине 5 m3;
 Година производње: минимум 2007. година;
 Километража: максимално пређених 170.000 km;
 Врста горива: Евро дизел;
 Запремина мотора: минимум 6000 cm3;
 Снага мотора: 170 kW;
 Емисиона класа мотора: минимум Euro 3;
 Врста мењача: мануелни;
 Број осовина: 2;
 Кочиони систем: ABS;
 Темпомат;
 Укупна маса: минимум 18000 kg;
 Полуге: телескопске;
 Дужина телескопирања 1200-1300 mm;
 Ланци за подизање контејнера на полугама за подизање;
 Куке за киповање контејнера на задњој страни: минимум 2 ком.;
 Стабилизатори: хидраулични, управљање стабилизаторима независно –
посебно леви, посебно десни;
 Број места за седење: 2;
 Лимарија мора бити у добром стању без видљивих знакова корозије;
 Сви системи проверени на исправан рад и сви недостаци отклоњени;
 Возило мора бити опремљено свим неопходним уређајима и опремом за
учествовање у јавном саобраћају;
 Гаранција: минимум 6 месеци на мотор, мењач и диференцијал у вредности до
150.000,00 динара;
 Рок испоруке: мах. 30 дана
КВАЛИТЕТ
Технички и функционално половно специјално возило. У складу са захтевима из
техничке спецификације.
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА
Половно специјално возило – Аутоподизач за транспорт контејнера 5 m3
количина 1.
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ЈКП „Белоцрквански комуналац“ Бела Црква
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА:
Испоручилац ће у присуству наручиоца извршити проверу техничке
исправности предметног добра и проверу његове погонске исправности за рад,
након чега ће бити сачињен записник о примопредаји, који постаје пуноважан
након обостраног потписивања од стране овлашћених представника наручиоца
и испоручиоца.
Гарантни рок не може бити краћи од 6 месеци од дана испоруке. Гарантни
рок обухвата мотор, мењач и диференцијал у вредности до 150.000,00 динара.
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ:
Рок испоруке не дужи од 30 дана од дана закључења уговора.
Место испоруке је седиште наручиоца, Бела Црква, Хајдук Вељкова бр. 2.
ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА
Возило мора бити регистровано или да поседује сву неопходну потребну
документацију ради доказа власништва и регистрације (поседовање Уверења о
испитивању возила издатог од стране Агенције за безбедност саобраћаја).
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА И ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
ИЗ ЧЛ.75., ЧЛ 76. И ИЗ ЧЛ. 77. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Право на учешће у поступку има понуђач ако испуњава услове из члана 75. и члан
76. ЗЈН:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 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 преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) 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
6) 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 је ималац права
интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и
то:
1) Да је регистровани власник возила или да има овлашћење за продају понуђеног
возила у форми овлашћења или уговора.
2) Понуђач је обавезан да располаже довољним пословним капацитетом, односно,
да је у току последње 3 године испоручио тј. продао најмање 3 специјална
возила сличних или истих карактеристика које су предмет јавне набавке.
3) Средства финансијског обезбеђења:
Уз понуду понуђач доставља попуњену, потписану и оверену печатом изјаву
којом потврђује да ће приликом потписивања уговора или најкасније у року од 5
дана од дана потписивања уговора регистровану бланко соло меницу неопозиву,
безусловну, наплативу на први позив, односно без права приговора за
отклањање грешака у гарантном року и евентуалну накнаду штете са меничним
овлашћењем попуњеним на износ од 150.000,00 динара.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне
услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да
испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за
који је неопходна испуњеност тог услова.
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност услова из чл. 75. Ст. 1. ЗЈН доказује се достављањем доказа из чл. 77.
ст. 1. ЗЈН:
1. извода из регистра надлежног органа,
2. потврде надлежног суда,
3. потврде надлежног суда или надлежног органа за регистрацију привредног
субјекта,
4. потврде надлежног пореског органа и огранизације за обавезно социјално
осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку
приватизације,
5. важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране
надлежног органа - ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
Понуђач може да уместо доказа о испуњености услова из тачке 1) 2) 3) и 4) достави
Изјаву дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Изјава се
налази у прилогу конкурсне документације.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) копија саобраћајне дозволе или копија саобраћајне дозволе и овлашћење за
продају возила у форми овлашћења или уговора.
2) Фотокопије уговора или фактура за испоручена возила у последње 3 године,
оверене потписом и печатом понуђача.
3) Средства финансијског обезбеђења:
Уз понуду понуђач доставља попуњену, потписану и оверену печатом изјаву
којом потврђује да ће приликом потписивања уговора или најкасније у року од 5
дана од дана потписивања уговора доставити регистровану бланко соло меницу
неопозиву, безусловну, наплативу на први позив, односно без права приговора
за отклањање грешака у гарантном року и евентуалну накнаду штете са
меничним овлашћењем попуњеним на износ од 150.000,00 динара као и картон
депонованих потписа.
Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из
јавног позива и конкурсне документације.
Ако понуђач има седиште у држави у којој се не издају докази предвиђени Законом о
јавним набавкама и конкурсном документацијом, понуђач може, уместо доказа
приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу,
односно изјаву оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка
промене у било којем од података обавезних за учешће у поступку, о тој промени
писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописан начин.
НАКНАДНО ДОСТАВЉАЊЕ НАВЕДЕНИХ ДОКАЗА НИЈЕ МОГУЋЕ.
Конкурсна документација за ЈНМВ бр. 7/2019
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ИЗЈАВА
Име и презиме одговорног лица

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем као одговорно
лице, привредног субјекта ____________________________________________ учесника
у поступку јавне набавке мале вредности бр. 7/2019, да испуњавамо све прописане
услове за учешће из члана 75. став 1. тачке од 1) до 4) у поступку набавке, наведене у
позиву за прикупљање понуда и конкурсној документацији и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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;
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
М.П.

__________________________
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“
124/12, 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” 29/2013 и 104/2013), ЈКП „Белоцрквански комуналац“ Бела Црква
доставља:
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се
достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на
страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског
тумача.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуда мора да буде поднета на преузетом, оригиналном обрасцу понуде из конкурсне
документације. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда се
саставља тако што понуђач читко уписује тражене податке у обрасце који су саставни
део конкурсне документације.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
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, адресу понуђача и број телефона. 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 „Белоцрквански комуналац“ Бела Црква, Хајдук Вељкова бр. 2.
са назнаком:
“ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ” ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр.
7/2019“ .
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
24.05.2019. године, до 12:00 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.
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Понуда мора да садржи:
 Све доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке.
 Попуњен, потписан и оверен печатом Образац општи подаци о понуђачу.
 Попуњен, потписан и оверен печатом Образац понуде.
 Попуњен, потписан и оверен печатом Образац структуре цене.
 Попуњен, потписан и оверен печатом Образац изјаве о независној понуди.
 Попуњен, потписан и оверен печатом Образац изјаве у циљу спречавања
корупције и сукоба интереса.
 Попуњен, потписан и оверен печатом Модел уговора.
 Техничке карактеристике са најмање 3 фотографије возила.
 Копију важеће саобраћајне дозволе а ако није власник и овлашћење за продају у
форми овлашћења или уговора.
 Фотокопије уговора или фактура за испоручена добра која су предмет јавне
набавке, оверене потписом и печатом понуђача.
 Средства финансијског обезбеђења:
Уз понуду понуђач доставља попуњену, потписану и оверену печатом изјаву
којом потврђује да ће приликом потписивања уговора или најкасније у року од 5
дана од дана потписивања уговора регистровану бланко соло меницу неопозиву,
безусловну, наплативу на први позив, односно без права приговора за
отклањање грешака у гарантном року и евентуалну накнаду штете са меничним
овлашћењем попуњеним на износ од 150.000,00 динара, као и картон
депонованих потписа.
У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је
предвиђено конкурсном документацијом.
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
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном
одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75.
ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког
понуђача из групе понуђача. 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 и мора бити достављен уз
понуду.
3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
Конкурсна документација за ЈНМВ бр. 7/2019
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5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуда 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 „Белоцрквански комуналац“ Бела Црква, Хајдук Вељкова бр. 2.
са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – “Половно специјално возило –
Аутоподизач за транспорт контејнера 5 m3”, ЈНМВ бр. 7/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”,
или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – “Половно специјално возило –
Аутоподизач за транспорт контејнера 5 m3”, ЈНМВ бр. 7/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”,
или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – “Половно специјално возило –
Аутоподизач за транспорт контејнера 5 m3”, ЈНМВ бр. 7/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”,
или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – “Половно специјално возило –
Аутоподизач за транспорт контејнера 5 m3”, ЈНМВ бр. 7/2019 - 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.
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, 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 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.
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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.
8. 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 6)
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,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености 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 набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 45 дана од дана фактурисања, на основу документа који испоставља
понуђач, а којим је потврђена испорука добра. Плаћање се врши уплатом на рачун
добављача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добара:
Рок испоруке је 30 дана од датума потписивања уговора а место испоруке је седиште
наручиоца, Хајдук Вељкова бр.2, Бела Црква.
9.3. Захтев у погледу гарантног рока
Наручилац захтева гарантни рок не краћи од 6 месеци на мотор, мењач и диференцијал
у вредности до 150.000,00. Гарантни период понуђач уписује у обрасцу понуде.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда, у складу
са чланом 90. Закона о јавним набавкама.
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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 на 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.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Обавеза понуђача и Наручиоца да изврше рачунску проверу цена из понуде.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Уз понуду понуђач је дужан да достави попуњену, потписану и оверену печатом изјаву
којом потврђује да ће приликом потписивања уговора или најкасније у року од 5 дана
од дана потписивања уговора доставити регистровану бланко соло меницу неопозиву,
безусловну, наплативу на први позив, односно без права приговора за отклањање
грешака у гарантном року и евентуалну накнаду штете са меничним овлашћењем
попуњеним на износ од 150.000,00 динара.
Меница као гаранција за отклањање грешака и евентуалну накнаду штете траје пет
дана дуже од гарантног рока.
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.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА
Заинтересовано лице може, у писаном облику, у складу са чланом 63. Закона о јавним
набавкама, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде на адресу: ЈКП “Белоцрквански комуналац” Бела Црква,
Хајдук Вељкова бр. 2, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
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доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом:
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
ЈНМВ “Половно специјално возило – Аутоподизач за транспорт контејнера 5 m3”,
бр 7/2019
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,
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.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ И ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА
УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ
НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ којим потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су
се односили на исти предмет набавке, за период од предходне три године.
Доказ из предходног става може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку
јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном
року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са
пројектом, односно уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони
односи;
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7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен
конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим
поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 1), који се односи на
поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет
јавне набавке истоврсан.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту цену која је уједно и најнижа понуђена цена,
као најповољнија биће изабрана понуда оног произвођача који је понудио добро чија је
година производње новијег датума.
19. 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.
20. КОРИШЋЕЊЕ 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.
21. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И РОКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА
ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може се поднети у складу са чланом 149. Закона о јавним
набавкама и у роковима одређеним наведеним законом.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу
непосредно или поштом препоручено са повратницом.
Копију захтева за заштиту права Подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији.
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права и
објављује обавештење на Порталу јавних набавки о поднетом захтеву.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије
уплати таксу у износу од 40.000,00 динара.
Захтеву за заштиту права мора да садржи све податке прописане чланом 151. Закона о
јавним набавкама.
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22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење
захтева за заштиту права предвиђеног Законом о јавним набавкама.
Наручилац ће након 8 дана од дана истека рока за подношење Захтева за заштиту
права позвати Понуђача којем је додељен уговор, да приступи у року од 7 дана од дана
пријема позива закључењу уговора о јавној набавци.
Ако Понуђач којем је додељен уговор, не приступи закључењу уговора у року од 7
дана од дана пријема позива за закључење уговора или одбије да закључи уговор,
Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим Понуђачем (чл.
113. ст. 3. Закона о јавним набавкама).
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6. ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 7/2019
Половно специјално возило – Аутоподизач за транспорт контејнера 5 m3
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Шифра делатности:
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице одговорно за потписивање уговора:

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
Конкурсна документација за ЈНМВ бр. 7/2019
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
1.

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

2.

Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

Напомена:
Образац „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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ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
1.

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

2.

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

3.

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

Напомена:
Образац „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 7/2019
Половно специјално возило – Аутоподизач за транспорт контејнера 5 m3
Понуђач ____________________________________________________________
Понуда бр. ____________________ од _____________________ 2019. године
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Половно специјално возило –
Аутоподизач за транспорт контејнера 5
m3

_______________________________________________
(навести произвођача)

Марка возила
Година производње
Укупна цена без ПДВ-а

динара без ПДВ-а

ПДВ

динара

Укупна цена са ПДВ-ом

динара са ПДВ-ом

Словима без ПДВ-а
Рок и начин плаћања

Рок плаћања је 45 дана од датума фактурисања

Рок важења понуде

____________________________________ дана
(рок не може бити краћи од 30 дана)

Рок испоруке

__________________ дана од дана закључења уговора
(максимално 30 дана)

Гарантни период на мотор, мењач и
диференцијал у вредности до 150.000,00
динара

_____________________ месеци од дана испоруке добра
(минимално 6 месеци)

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу је ____ %
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач је ____________________________.
( попуњава се у случају ангажовања подизвођача)

Место и датум
____________________

ПОНУЂАЧ
___________________
М.П.
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8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 7/2019
Половно специјално возило – Аутоподизач за транспорт контејнера 5 m3

Назив добра
1
1

2
Половно специјално возило –
Аутоподизач за транспорт
контејнера 5 m3

Цена без ПДВ-а

Износ ПДВ-а
20 %

Цена са ПДВ-ом

3

4

5

У колону 3. понуђач је дужан да упише цену без обрачунатог ПДВ.
У колону 4. понуђач је дужан да упише износ ПДВ.
У колону 5. понуђач је дужан да упише укупну цену са обрачунатим ПДВ.

Место и датум
____________________

ПОНУЂАЧ
___________________
М.П.
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9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чл. 88. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС 124/12, 14/2015 и
68/2015) као и чл. 2. Правилника о обавезним елементима коникурсне документације
(Сл. гласник РС 29/2013 и 104/2013), достављамо образац са структуром трошкова за
припремање понуде у ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: „Половно специјално возило –
Аутоподизач за транспорт контејнера 5 m3“ - јавна набавка мале вредности број
7/2019, објављеној на Порталу јавних набавки, за потребе наручиоца ЈКП
„Белоцрквански комуналац” Бела Црква, и то:
За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у предметној
јавној набавци,
Понуђач:______________________________, из ______________________ је имао
следеће трошкове:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Место и датум
____________________

ПОНУЂАЧ
___________________
М.П.
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чл. 26. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС 124/12, 14/2015 и
68/2015) као и чл. 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације
(Сл.гласник РС 29/2013 и 104/2013), у јавној набавци „Половно специјално возило –
Аутоподизач за транспорт контејнера 5 m3“ - јавна набавка мале вредности број
7/2019 објављеној на Порталу јавних набавки, за потребе наручиоца ЈКП
„Белоцрквански комуналац” Бела Црква, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу :
ИЗЈАВЉУЈЕМО
Да смо понуду поднели независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима ( чл.3. став 1, тачка 5. ЗЈН).
Изјаву достављамо као саставни део понуде-конкурсне документације а ради
учешћа у поступку јавне набавке.

Место и датум:

М.П.
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11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА КОРУПЦИЈЕ И
СУКОБА ИНТЕРЕСА

Назив правног – физичког лица ________________________________________
Седиште и адреса ___________________________________________________
Матични број : ______________________
ПИБ : ______________________________
Датум: ______________ 2019. године.

У својство овлашћеног лица, дајем:

ИЗЈАВУ
У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА КОРУПЦИЈЕ И СУКОБА ИНТЕРЕСА

Под пуном и кривичном одговорношћу у циљу спречавања корупције и увођења
заштите интегритета поступка јавне набавке мале вредности број 7/2019 предмет
набавке: Половно специјално возило – Аутоподизач за транспорт контејнера 5 m3,
Назив и ознака из општег решника: Комунална возила – 34144700, изјављујем:
моралном, материјалном одговорношћу
1. Да лица која су израђивала конкурсну документацију не наступају као
понуђачи или као подизвођачи или у заједничкој понуди
2. Да повезана лица у смислу Закона о порезу на добит правних лица
(супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у
побочној линији закључно са трећим степеном сродства, усвојилац или усвојеник, лица
између којих је извршен пренос управљачких права и друга лица у смислу Закона) не
наступају као понуђачи или као подизвођачи или у заједничкој понуди
Изјаву дајем у складу са чланом 21. став 1. и чланом 23. став 1. Закона о јавним
набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Место и датум:

М.П.
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12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА

Назив правног – физичког лица ________________________________________
Седиште и адреса ___________________________________________________
Матични број : ______________________
ПИБ : ______________________________
Датум: ______________ 2019. године.

У својству овлашћеног лица, дајем:

ИЗЈАВУ
о поштовању мера заштита на раду
јавна набавка мале вредности број 7/2019 Половно специјално возило – Аутоподизач
за транспорт контејнера 5 m3
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да
поштујем обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права
интелектуалне својине.

Место и датум:

М.П.

Конкурсна документација за ЈНМВ бр. 7/2019

ПОНУЂАЧ

26/33

ЈКП „Белоцрквански комуналац“ Бела Црква

13. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ СА ТЕХНИЧКОМ
СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
Назив правног – физичког лица ________________________________________
Седиште и адреса ___________________________________________________
Матични број : ______________________
ПИБ : ______________________________
Датум: ______________ 2019. године.

ИЗЈАВА
Овом изјавом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо
да су техничке карактеристике понуђеног добра усклађене са техничком
спецификацијом коју је дефинисао и поставио наручилац ЈКП “Белоцрквански
комуналац“ Бела Црква у конкурсној документацији за предметну јавну набавку број
7/2019 – Половно специјално возило – Аутоподизач за транспорт контејнера 5 m3.

Место и датум:

М.П.
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14. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ
Назив правног – физичког лица ________________________________________
Седиште и адреса ___________________________________________________
Матични број : ______________________
ПИБ : ______________________________
Датум: ______________ 2019. године.

ИЗЈАВА
Овом изјавом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу неопозиво
изјављујемо да ћемо у складу са уговором за јавну набавку добара – набавка Половно
специјално возило – Аутоподизач за транспорт контејнера 5 m3, ЈНМВ број 7/2019,
наручиоца ЈКП „Белоцрквански комуналац” Бела Црква, Хајдук Вељкова бр. 2,
приликом потписивања уговора или у року од 5 дана од дана потписивања уговора, а на
име средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла, доставити следећа
средства:
Регистровану бланко соло меницу неопозиву, безусловну, наплативу на први
позив, односно без права приговора за отклањање грешака у гарантном року
и евентуалну накнаду штете са меничним овлашћењем попуњеним на износ
од 150.000,00 динара.
Меница као гаранција за отклањање грешака у гарантном року и евентуалну
накнаду штете траје пет дана дуже од истека гарантног рока.
Уз меницу ћемо доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу – писму.
Средство финансијског обезбеђења достављамо уколико будемо изабрани по јавној
набавци ЈНМВ број 7/2019 – набавка Половног специјалног возила – Аутподизач
за транспорт контејнера 5 m3.

Место и датум:
____________________

Потпис овлашћеног лица понуђача:
______________________________
М.П.

Напомена:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 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.
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15. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОРЕКЛУ
Назив правног – физичког лица ________________________________________
Седиште и адреса ___________________________________________________
Матични број : ______________________
ПИБ : ______________________________
Датум: ______________ 2019. године.

ИЗЈАВА
Овом изјавом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу неопозиво
изјављујемо да се понуђено добро налази у поседу понуђача по основу
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(основ о пореклу понуђеног добра произвођача или добављача са ким понуђач има
закључен одговарајући уговор или овлашћење, купопродајни уговор, уговор о лизингу,
уговор о комисиону, царинску декларацију или други доказ о пореклу)
У моменту давања понуде, понуђено добро се налази у
________________________________________________________________________
(место и адреса)

Место и датум:
____________________

Потпис овлашћеног лица понуђача:
______________________________
М.П.

Напомена:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 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.
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16. МОДЕЛ УГОВОРА
ЈКП ''Белоцрквански комуналац'' Бела Црква
Број: ____________
Дана:____________. године
Бела Црква
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Закључен између:
Наручиоца : ЈКП „Белоцрквански комуналац“ Бела Црква са седиштем у Белој Цркви,
улица Хајдук Вељкова 2 , ПИБ: 100866101, Матични број: 08677425, број рачуна: 2002289760101081-37. Назив банке: Поштанска штедионица кога заступа в.д. директора
Ивана Ристић Хуберт: (у даљем тексту: купац)
и
............................................................................................................................. са седиштем
у ............................................, улица ..................................................., ПИБ:...........................
Матични број: ........................................ Број рачуна: ............................................ Назив
банке:......................................, Телефон:............................Телефакс:............................ кога
заступа................................................................... (у даљем тексту: продавац),
Основ уговора:
ЈНМВ Број: 7/2019
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

под следећим условима:
Члан 1.
Уговорене стране констатују:
- да је купац на основу Одлуке и Позива за доделу набавке у јавној набавци мале
вредности број 7/2019 набавка Половног специјалног возила – Аутоподизач за
транспорт контејнера 5 m3 од ______________. године започео поступак јавне набавке
добра.
- да је купац у складу са Законом о јавним набавкама на основу продавчеве понуде и
Одлуке о додели уговора број __________ од ________2019. године, изабрао продавца
за испоруку добра – Половно специјално возило - Аутоподизач за транспорт
контејнера 5 m3, као понуђача са најнижом понуђеном ценом.
Члан 2.
Предмет овог уговора је куповина и испорукa Половног специјалног возила –
Аутподизач за транспорт контејнера 5 m3 за потребе Купца ЈКП ''Белоцрквански
комуналац''
Бела
Црква,
од
стране
Продавца
__________________________________________________, а у свему према понуди
Продавца бр. ____________ од ______________ године и техничким карактеристикама
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(спецификацији) и захтевима из конкурсне документације која чини саставни део овог
Уговора.
Овај уговор се закључује по спроведеном поступку доделе јавне набавке мале
вредности, применом критеријума најниже понуђене цене.
.
Члан 2.а
(напомена: овај члан се попуњава и биће наведен ако понуђач ангажује
подизвођача)
ПОНУЂАЧ
за
набавку
добра,
ангажује
ПОДИЗВОЂАЧА
______________________________________________. ПОНУЂАЧ је одговоран и за
пропусте које би ПОДИЗВОЂАЧ учинио приликом извршења послова предвиђених
овим уговором.
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач је ______%.
Члан 2.б
(напомена: овај члан се попуњава и биће наведен ако ако заједнички наступа
група понуђача)
Привредни субјекти_________________________________________________наступају
као група Понуђача у јавној набавци 7/2019 на основу Споразума којим се понуђачи из
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
Члан 3.
Цена добра које чини предмет уговора утврђена је у понуди Продавца из члана
1. овог уговора и укупно износи ______________________ динара без ПДВ (попуњава
Продавац). Цена са ПДВ износи________________________ динара.
Члан 4.
Цена добра утврђена у члану 2. овог уговора биће исплаћена по испостављеној
фактури Продавца, у року од 45 дана, на текући рачун Продавца број
_________________________ код _____________________ банке (попуњава Продавац).
Члан 5.
Продавац је дужан да добро испоручи Купцу према карактеристикама које су
утврђене у понуди и Техничкој спецификацији из понуде.
Продавац се обавезује да добро испоручи у року од ____ дана (не дужем од 30
дана) од дана закључења уговора. (попуњава продавац)
Члан 6.
Продавац се обавезује да Купцу испоручи добро чији је квалитет дефинисан у
техничкој спецификацији конкурсне документације, односно у обрасцу понуде.
Члан 7.
Продавац је обавезан да обезбеди гаранцију у трајању од ______ месеци
(минимално 6 месеци) на мотор, мењач и диференцијал у вредности до 150.000,00
динара од дана испоруке добара Купцу. (попуњава продавац). За време трајања
гарантног рока Продавац је дужан да одмах, по сваком писменом или усменом позиву
Наручиоца, у року од 3 дана отклони о свом трошку све недостатке, који су настали као
резултат испоруке добра, лоших карактеристика и квалитета, које нису могле бити
утврђене приликом примопредаје, а које су у супротности са прихваћеном понудом
Продавца добра. Предмет рекламације у гарантном року нису грешке настале као
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последица нестручног рада и руковања, преоптерећења, насилног оштећења или
сервисирања од стране нестручног лица.
Члан 8.
Уколико Продавац закасни са испоруком добра, обавезан је да за сваки дан
закашњења плати Купцу износ од 0,1% укупне уговорене вредности, из члана 3. овог
уговора, с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 5% уговорене вредности
из члана 3. овог уговора.
Уколико Продавац не изврши све своје уговорене обавезе или их изврши
делимично, обавезан је да плати Купцу уговорну казну у висини од 5% укупне
уговорене цене.
Право Купца на наплату уговорне казне не утиче на право Купца да захтева
накнаду штете.
Члан 9.
Приликом примопредаје, представници Купца су дужни да испоручено добро на
уобичајени начин прегледају и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах
саопште Продавцу.
Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити
уобичајеним прегледом, представник Купца је дужан да без одлагања о том недостатку
писменим путем обавести Продавца.
У случају да је Продавац знао или морао знати за недостатке, Купац има право
да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добро прегледа, да
благовремено обавести Продавца о уоченом недостатку, као и кад се недостатак
показао тек по протеку шест месеци од предаје добра.
Члан 10.
У случајевима из члана 9. ст. 2. и 3. представници Купца имају право да
захтевају од Продавца да отклони недостатак или да им преда друго добро без
недостатка (испуњење уговора).
Ако Купац не добије испуњење уговора у року од 10 дана од дана пријема
захтева за испуњење уговора из става 1. овога члана Купац има право да захтева
снижење цене или раскине уговор, о чему писмено обавештава Продавца.
Купац може раскинути уговор ако је претходно оставио Продавцу накнадни
примерени рок за испуњење уговора, који не може бити од дужи од 5 дана од дана
пријема обавештења из става 2. овога члана.
Купац може да раскине уговор и без остављања накнадног рока ако га је
Продавац обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Продавац
неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року.
Члан 11.
Продавац се обавезује да у року од 5 дана од потписивања уговора, а на име
финасијског обезбеђења достави купцу следећа средства: Регистровану бланко соло
меницу неопозиву, безусловну, наплативу на први позив, односно без права приговора
за отклањање грешака у гарантном року и евентуалну накнаду штете са меничним
овлашћењем попуњеним на износ од 150.000,00 динара. Меница као гаранција за
отклањање грешака у гарантном року и евентуалну накнаду штете траје 5 дана дуже од
истека гарантног рока.
Уз меницу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу – писму.
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Члан 12.
Овај уговор производи правно дејство даном потписивања обе уговорне стране и
важи до истека гарантног рока из члана 7. овог уговора.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове који проистекну из овог
уговора решавају споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у
Панчеву.
Члан 15.
За све односе између Купца и Продавца који проистекну из примене овог
уговора, а нису овим посебно регулисани, примењиваће се одредбе Закона о јавним
набавкама, Закона о облигационим односима и другим прописима који регулишу ову
област.
Члан 16.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих свака страна
задржава по два примерка.

У Белој Цркви, дана ________ 2019. године,
За Продавца

За Купца

______________________

_____________________

М.П.

М.П.

Напомена:
Модел уговора понуђач мора да потпише (овлашћено лице) и овери печатом чиме
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.
У слуцају подношења понуде са учешћем подизвођача модел уговора потписује и
оверава пецатом понуђач, а у случају подношења заједницчке понуде уговор потписује
и оверава печатом онај понуђач који је овлашћен да у име свих понуђача из групе
понуђача сагласно споразуму који је група понуђача доставила уз понуду
У случају подношења понуде са учешћем подизвођача односно заједницке понуде у
моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача односно сви
подизвођачи.
Посебна напомена:
Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор након сто му је уговор
додељен наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце.
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