Република Србија
Град Лесковац
Градска управа ‐ Одељење за јавне набавке
Трг револуције 33/4
Бр. 1037‐404/2017‐11
13.04.2017. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара бр. 4/2017

АУТОЦИСТЕРНА (ШАСИЈА И НАДГРАДЊА)
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Рок за подношење понуда:

15.05.2017. године до 12:00 сати,
без обзира на начин достављања

Понуде доставити на адресу:

Градска управа ‐ Одељење за јавне набавке,
ул. Трг револуције бр. 33/4 (иза старе Робне куће
Београд), 16000 Лесковац.

Јавно отварање понуда:

15.05.2017. године у 12:30 сати

април,2017. године

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Сходно члану 50. Закона о јавној набавци („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), Наручилац ЈКП „Комуналац“, Лесковац, Одлуком бр. 1232 од
10.03.2017. године овластио је другог наручиоца Град Лесковац, Градска управа –
Одељење за јавне набавке, да у његово име и за његов рачун спроведе поступак јавне
набавке добара – аутоцистерна Ј.Н. бр. 4/2017 година (у даљем тексту: овлашћени
наручилац).
Поступајући у складу са чланом 55. став 1. тачка 2), члана 57. и члана 60. став 1.
тачка 1) Закона о јавним набавкама и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 1739
од 05.04.2017. године, овлашћени Наручилац је сачинио конкурсну документацију у
отвореном поступку јавне набавке добара – Аутоцистерна (шасија и надградња), јавна
набавка број 4/2017.

1.1 Подаци о наручиоцу
Назив наручиоца:

ЈКП „Комуналац“

Адреса наручиоца:

Јужноморавских
Лесковац

Матични број наручиоца:

07204787

ПИБ наручиоца:

100545204

Врста наручиоца:

Јавно предузеће

Интернет страница наручиоца:

www.jkpkomunalac.rs

бригада

100,

16000

1.2 Подаци о овлашћеном наручиоцу за спровођење поступка јавне
набавке (у даљем тексту: овлашћени наручилац)
Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:

Град Лесковац, Градска управа ‐ Одељење за
јавне набавке
ул. Трг револуције бр. 33/4 (иза старе Робне
куће Београд), 16000 Лесковац

Матични број наручиоца:

06856535

ПИБ наручиоца:

100545518

Врста наручиоца:

Градска – општинска управа

Интернет страница наручиоца:

http://www.gradleskovac.org/index.php

Особа за контакт:

Милан Китановић, дипломирани
економиста, бр. телефона 016/215‐990 бр.
факса 016/216‐651.
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1.3 Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавке се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

1.4 Предмет јавне набавке и опис предмета
Предмет јавне набавке број 4/2017 је техничка опрема за обављање делатности (уређаји,
машине, апарати, механизација и сл.) за потребе наручиоца ЈКП „Комуналац“,
Јужноморавских бригада 100, 16000 Лесковац.
Опис предмета јавне набавке: аутоцистерна (шасија и надградња).

1.5 Назнака да се поступак спроводи са циљем закључења уговора о јавној
набавци
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Уговор ће
бити закључен са понуђачем коме се одлуком додели уговор. Уговор закључује наручилац
ЈКП „Комуналац“ Лесковац.

1.5 Лице за контакт
За све потребне информације у вези са предметном јавном набавком лице за контакт је
Милан Китановић, дипломирани економиста, број телефона 016/215‐990, број телефакса
016/216‐651.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
Опис предмета јавне набавке број 4/2017 је аутоцистерна (шасија и надградња), за
потребе ЈКП „Комуналац“, Јужноморавских бригада 100, 16000 Лесковац.
Назив и ознака из општег речника набавке: 34144450 – возила за прскање и поливање
Предмет јавне набавке је ближе одређен у делу 5. Техничка спецификација.
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3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима у погледу
садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о јавној
набавци.
Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке
одређене Законом, а понуду у целини припремају и подносе у складу са конкурсном
документацијом и позивом за подношење понуда. У супротном, понуда се одбија.

3.1 Подаци о језику на коме понуда мора бити састављена
Понуда мора да буде састављена на српском језику. Овлашћени наручилац води
поступак на српском језику. Понуђач подноси понуду на српском језику, односно понуда и
тражени подаци из конкурсне документације морају да буду састављени на српском
језику. Уколико се докази достављају на страном језику, исти морају бити преведени на
српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

3.2 Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена
Обрасци и изјаве тражени у конкурсној документацији, односно подаци који
морају да буду њихов саставни део, понуђач попуњава читко, како би могла да се утврди
стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача их попуњава, потписује и печатом
оверава. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.

3.3 Рок, начин и место подношења понуда
Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству и да је доставе до 15.05.2017.
године до 12:00 часова, без обзира на начин достављања, у запечаћеном омоту, на
адресу: Градска управа ‐ Одељење за јавне набавке, Трг револуције 33/4 (иза старе Робне
куће Београд), 16000 Лесковац, са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара –
аутоцистерна (шасија и надградња), ЈН број 4/2017 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуђач је дужан да
на полеђини коверте назначи назив и адресу понуђача. Понуде које стигну након
наведеног рока (дана и сата), сматраће се неблаговременим и неће бити узете у
разматрање, и исте ће бити враћене понуђачима неотворене.
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.
Понуђач подноси понуду лично или путем поште, на поменуту адресу овлашћеног
наручиоца.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији овереној печатом.
Пожељно је да сва документа у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена, тако
да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.
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Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Све изјаве, обрасци и
прилози који су саставни део понуде морају бити попуњени, печатом оверени и потписани
од стране понуђача (уколико није другачије наведено у самим изјавама, обрасцима и
прилозима). Поред попуњених, печатом оверених и потписаних образаца, понуђач је
дужан да уз своју понуду достави и друге доказе ако су наведени у упутству како се
доказује испуњеност услова.
Овлашћени 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 наручулац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему ће бити наведен датум и сат
пријема понуде.

3.4 Место, време и начин отварања понуда
Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за достављање понуда у
просторијама овлашћеног наручиоца (сала за тендере), на адресу: Градска управа ‐
Одељење за јавне набавке, Трг револуције 33/4 (иза старе Робне куће Београд), 16000
Лесковац, односно дана 15.05.2017. године у 12:30 часова.
Отварање понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице а само
овлашћени представници понуђача могу активно учествовати.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће
присуствовати поступку отварања понуда дужни су да Комисији за јавну набавку предају
пуномоћја на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања
понуда, као и важећу личну карту, на увид Комисији.
Благовремено приспеле понуде Комисија ће отварати по редоследу приспећа.
О поступку отварања понуда Комисија води записник који потписују чланови
Комисије и присутни представници понуђача.
Присутном представнику понуђача се на лицу места уручује примерак записника.
Понуђачу који је поднео понуду, а није присуствовао поступку јавног отварања
понуда, примерак записника се доставља у року од 3 (три) дана од дана отварања понуда.

3.5 Понуда са варијантама и партије
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
Предмет јавне набавке није обликован у партије.

3.6 Измене, допуне и опозив понуде
Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда односно
15.05.2017. године до 12:00 часова, да допуни, измени или опозове своју понуду писаним
обавештењем, са ознаком: „Допуна понуде“, „Измена понуде“ или „Опозив понуде“, за
јавну набавку редни број 4/2017. Измена, допуна или опозив понуде је пуноважан ако је
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овлашћени наручилац примио измену, допуну или опозив понуде пре истека рока за
подношење понуда. Измена, допуна и опозив понуде врше се на начин на који се и
подноси понуда. Понуђач је дужан да јасно назначи која документа накнадно доставља
односно који део понуде мења.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска управа ‐ Одељење
за јавне набавке, ул. Трг револуције бр. 33/4 (иза старе Робне куће Београд), 16000
Лесковац, до истека рока за подношење понуда односно до дана 15.05.2017. године до
12:00 часова, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – аутоцистерна (шасија и надградња), ЈН бр.
4/2017‐ НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – аутоцистерна (шасија и надградња), ЈН бр.
4/2017‐ НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – аутоцистерна (шасија и надградња), ЈН бр.
4/2017‐ НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – аутоцистерна (шасија и надградња),
ЈН бр. 4/2017‐ НЕ ОТВАРАТИ”.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени, допуни или опозове
своју понуду.

3.7 Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити
да учествује у више заједничких понуда
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 да учествује у више заједничких понуда. У
супротном такве понуде ће бити одбијене.
У обрасцу понудe (образац бр. 3), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли понуду подноси самостално, као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.

3.8 Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће
извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити
већи од 50% укупне вредности набавке.
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.
6/36
Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке добара
редни број 4/2017 – аутоцистерна (шасија и надградња)

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
тражени, сходно чл. 80. став 5. Закона.
Понуђач је дужан да овлашћеном наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености тражених услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на
број подизвођача.

3.9 Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача. Саставни део заједничке понуде је споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који обавезно садржи податке о:
-

члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем и
опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.
Закона.

3.10 Захтеви у погледу начина и услова плаћања, рока као и осталих услова
од којих зависи прихватљивост понуде
Плаћање ће бити извршено у року од 45 дана од дана пријема целокупне
документације (уверење о испитивању возила овлашћене установе за комплетно возило
(аутоцистерна – шасија и надградња), регистрациони лист и упутство за руковање и
одржавање на српском језику)), и испоруке тј. примопредаје аутоцистерне – шасија и
надградња, уплатом на рачун понуђача коме се додели уговор, а по пријему рачуна,
отпремнице и сачињавања записника о примопредаји, чиме се потврђује пријем траженог
возила – аутоцистерна (шасија и надградња) као и пријем неопходне документације (број
и датум уговора, отпремнице, улазни рачун и сл).
Записник о примопредаји се потписује од стране представника Наручиоца и
представника друге уговорне стране, и сачињавају се у 2 (два) истоветна примерка од
којих по 1 (један) примерак задржава свака уговорна страна.
Понуђач је дужан да уз рачун достави наручиоцу отпремницу о испорученим добрима.
Отпремница мора бити потписана од стране одговорног лица понуђача и представника
наручиоца.
Рок плаћања у свему мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012 и
68/2015), односно не може бити дужи од 45 дана од датума настанка ДПО (дужничко
поверилачког односа) односно од дана испостављања рачуна на основу докумената које
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испоставља понуђач (рачун, отпремница, документација), а којим је потврђена испорука
добара (записник о примопредаји).
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

3.11 Захтеви у погледу места испоруке предмета јавне набавке
Место испоруке предмета јавне набавке је ЈКП „Комуналац“, Јужноморавских
бригада 100, 16000 Лесковац, о трошку понуђача.
Приликом примопредаје, понуђач је дужан да достави Уверење о испитивању
возила овлашћене установе за комплетно возило – аутоцистерна (шасија и надградња),
регистрациони лист и упутство за руковање и одржавање на српском језику.
Приликом примопредаје, понуђач је дужан да достави Изјаву о усаглашености
понуђеног возила – аутоцистерна (шасија и надградња), на меморандуму понуђача, са
техничком спецификацијом, карактеристикама и опису који је дефинисан у конкурсној
документацији, потписану од стране овлашћеног лица, оверену печатом.
Приликом примопредаје утврдиће се:
- да ли испоручено возило – аутоцистерна (шасија и надградња) ради исправно,
нема стварних недостатака, не постоје правни недостаци, да купљено возило –
аутоцистерна (шасија и надградња) одговара техничкој спецификацији,
карактеристикама и опису датом у конкурсној документацији.
- да ли постоји усаглашеност испорученог возила – аутоцистерна (шасија и
надградња), на меморандуму понуђача, са техничком спецификацијом,
карактеристикама и опису који је дефинисан у конкурсној документацији,
потписану од стране овлашћеног лица, оверену печатом.
Записник о примопредаји потписују представник Наручиоца и представник понуђача.

3.12 Захтеви у погледу рока испоруке предмета јавне набавке
Рок испоруке возила – аутоцистерна (шасија и надградња) не може бити дужи од
30 радна дана од дана потписивања уговора. У супротном понуда се одбија.

3.13 Захтеви у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

3.14 Захтеви у погледу гарантног рока


Гарантни рок возила – аутоцистерне (шасија и надградња)
мин. 24 месеца на комплетно возило – аутоцистерна (шасија и надградња):
‐ мин. 24 месеца на комплетан погонски склоп подвоза (мотор, мењач,
диференцијал, осовине);
‐ мин. 24 месеца за надградњу аутоцистерне.
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Одазив на позив за сервисирање понуђеног возила – аутоцистерна (шасија и
надградња) у гарантном року, не дужи од 24 сата, од тренутка упућеног позива односно
захтева Наручиоца.
У гарантном року сервисирање аутоцистерне (шасија и надградња) вршиће
овлашћени сервис за аутоцистерну (шасија и надградња), који је и наведен на Списку
овлашћених сервиса.
Уколико сервисирање аутоцистерне (шасија и надградња) не може да се изврши на
лицу места односно у седишту Наручиоца, понуђач сервис врши у својим просторијама, а
трошкови отпремања и допремања аутоцистерне (шасија и надградња), од и до седишта
Наручиоца, падају на терет понуђача.
Понуђач гарантује да испоручено возило – аутоцистерна (шасија и надградња) ради
исправно, да нема стварних недостатака, да не постоје правни недостаци, да испоручено
возило – аутоцистерна (шасија и надградња) одговара техничкој спецификацији,
карактеристикама и опису датом у конкурсној документацији.
У случају да испоручено возило – аутоцистерна (шасија и надградња) има
недостатке тј. не одговара техничкој спецификацији, карактеристикама и опису датом у
конкурсној документацији, Наручилац ће захтевати од понуђача да исте отклони одмах а
најкасније у року од 5 дана од дана испоруке, тј. неће преузети испоручено возило –
аутоцистерна (шасија и надградња) и исто ће вратити.

3.15 Захтеви у погледу рока обуке возача (руковаоца) аутоцистерне (шасија
и надградња)
Рок обуке возача (руковаоца) аутоцистерном (шасија и надргадња) запослених код
Наручиоца је 5 дана по његовој испоруци, односно од дана упућеног позива Наручиоца за
обуком. Понуђач је дужан да без накнаде изврши обуку возача (руковаоца)
аутоцистерном (шасија и надградња).

3.16 Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Цене и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима. Понуђена цена
обухвата цену аутоцистерне (шасија и надградња) и свих осталих пратећих односно
зависних трошкова набавке.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предмета јавне набавке, с тим да ће се
за оцену понуда узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, поступиће се у складу са чл. 92. Закона,
односно захтеваће детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра
меродавним.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
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3.17 Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу
заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче
Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

3.18 Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуда.
Овлашћени наручилац ће у року од 3 дана од пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде, одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу: Градска управа ‐ Одељење за јавне
набавке, ул. Трг револуције 33/4 (иза старе Робне куће Београд), 16000 Лесковац, са
назнаком: Захтев за додатним информацијама или појашњењима за јавну набавку редни
број 4/2017.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде путем
телефона није дозвољено. Комуникација се у поступку јавне набавке бр. 4/2017 –
аутоцистерна (шасија и надградња) врши на начин одређен чланом 20. Закона.

3.19 Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења
од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача
односно његовог подизвођача
Овлашћени наручилац може, после стручне оцене понуда, да захтева од понуђача додатна
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може
да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.
Уколико је потребно вршити додатна објашњења, овлашћени наручилац ће понуђачу
оставити примерен рок да поступи по позиву, односно да омогући контролу (увид) код
понуђача, као и код његовог подизвођача.
Овлашћени наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се
понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, овлашћени наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
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3.20 Обавештење о начину означавања поверљивих података у понуди
Овлашћени наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач
означио у понуди.
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима
који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку
„ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред
њега мора да буде наведена ознака „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис
овлашћеног лица понуђача.
Овлашћени наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на
поменути начин.
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за
примену елемената критеријума и рангирање понуда.
Овлашћени наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица,
понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

3.21 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.

3.22 Исправка грешке у поднетој понуди
Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане
преко других речи, изузев када је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио,
у ком случају ће такве исправке бити оверене – иницијалима особе или особа које су
потписале понуду и печатом понуђача.

3.23 Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима
обезбеђења испуњења обавеза понуђача
а) средство обезбеђења за добро извршење посла
Понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 10 дана од
дана закључења уговора, преда наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење
посла и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом потписана од
стране овлашћеног лица за заступање, а уз исту мора бити достављено менично
овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ‐
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а, са клаузулама: „безусловна“, „плативо на први позив“, без приговора и трошкова“. Уз
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу ‐ писму. Рок важења
меница мора бити са роком важности који је 30 дана дужи од истека рока за коначно
извршење уговорних обавеза.
Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не изврши своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором.
б) средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року
Понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје тј. испоруке возила – аутоцистерна
(шасија и надградња) преда наручиоцу средство обезбеђења за отклањање грешака у
гарантном року и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру
меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом,
потписана од стране овлашћеног лица за заступање, а уз исту мора бити дистављено
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде
без ПДВ‐а, са клаузулама: „безусловна“, „плативо на први позив“, „без приговора и
трошкова“. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу ‐ писму. Рок
важења менице мора бити 30 дана дужи од гарантног рока.
Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не изврши уклањање грешака у
гарантном року.

3.24 Критеријум за доделу уговора
Одлука о додели уговора за јавну набавку добара – аутоцистерна (шасија и надградња),
редни број 4/2017, донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена.

3.25 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 најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен
оном понуђачу који је у понуди навео краћи рок испоруке предмета јавне набавке.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, са истим роком
испоруке, уговор ће бити додељен оном понуђачу који је у понуди навео дужи гарантни
рок предмета јавне набавке.

3.26 Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
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Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје овлашћеном
наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, или
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у
току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом
није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права овлашћени 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 овлашћеног наручиоца најкасније 7 дана
пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају
подношење захтева за заштиту права доводи 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 10 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње овлашћеног 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.
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 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 у
износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу овлашћеног наручиоца
пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840‐742221843‐57 и 840‐30678845‐06, шифра
плаћања: 153, позив на број 97 50‐016, сврха уплате: Републичка административна такса
са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне
набавке), корисник: буџет Републике Србије. Уколико подносилац захтева оспорава
одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке
или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели
уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. ‐ 167. Закона
НАПОМЕНА: У вези са попуњавањем рачуна за уплату таксе за подношење Захтева за
заштиту права, додатне информације могу се наћи на сајту Републичке комисије за
заштиту права на следећем линку: Уплата таксе из Републике Србије.
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3.27 Рок за закључење уговора о јавној набавци
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у
оквирном року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
4.1 Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона
Обавезни услови из члана 75. Закона:
Уколико понуду подноси правно лице, као понуђач, мора доказати да:
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) 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;
3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
4) је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Додатни услови из члана 76 Закона:
1) постоји обезбеђен овлашћени сервис на територији Републике Србије у кругу од 150км
од територије града Лесковца;
2) произвођач надградње поседује за свој производни погон Сертификат EN ISO 3834‐2
„или одговарајући“;
3) произвођач надградње у радном односу има минимум 2 (два) сертификована
заваривача са Сертификатима EN ISO 9606‐1 „или одговарајући“;
4) произвођач надградње поседује WPMI ознаку (Међународна идентификациона шифра
произвођача надградње);
5) произвођач надградње поседује одобрену произвођачку процедуру заваривања у
складу са захтевима стандарда EN ISO 15614 „или одговарајући“;
6) испуњава одговарајуће стандарде у погледу система менаџмента квалитета, система
управљања заштитом животне средине, здравља и безбедности на раду;
7) је у претходним годинама (2014, 2015 и 2016) продао и испоручио минимум 1 (једно)
возило – аутоцистерна (шасија и надградња) мин. V=8m3;
8) постоји обезбеђен меморандум који мора минимум садржати техничке карактеристике
које се захтевају конкурсном документацијом;
9) понуђено возило – аутоцистерна (шасија и надградња) испуњава све захтеване техничке
карактеристике дефинисане конкурсном документацијом;
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10) поседује овлашћење за учествовање на тендеру издато од стране произвођача шасије
и произвођача надградње, којим доказује оригиналност добара и право понуђача да нуди
и продаје предметна добра.
Напомена: уколико понуду подноси предузетник, као понуђач, мора доказати све горе
наведене услове које мора да испуни правно лице, као понуђач, с тим да у овом случају
под редним бројем 2) мења се доказивање услова у: „да предузетник, као понуђач, није
осуђиван 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;
Уколико понуду подноси физичко лице, као понуђач, мора доказати горе наведене услове
које мора да испуни правно лице, као понуђач, с тим да се у овом случају брише доказ под
редним бројем 1).
Напомена: доказ дефинисан (обавезни услови из члана 75. Закона) под 2) и 3) не може
бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.
Услове које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказ о испуњености услова наведених под
1), 2), 3) и 4).
Понуђач је дужан да за подизвођача, у оквиру своје понуде, достави и 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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде, за део набавке који ће извршити преко подизвођаћа (Образац бр. 1).
Услове које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 81.
Закона
Носилац посла је дужан да за сваког понуђача из групе понуђача достави доказ о
испуњености услова наведених под 1), 2), 3), и 4).
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави и 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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, за
понуђача из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова (Образац бр.1).
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке
о:
-

члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем и
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-

опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
Напомена: понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према Наручиоцу.

4.2 Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона
Обавезни услови из члана 75. Закона:
Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за правна лица као
понуђаче, достављањем:
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из
регистра надлежног привредног суда;
2) извода из казнене евиденције, односно уверење надлежног Основног
суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или органка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице
није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена:
Уколико уверења надлежног Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно
је поред уверења Основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју је
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којом потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела
против привреде и кривична дела примања мита; Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно
лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; Извод из
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП‐а, којим се
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев
се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ
за сваког од њих.
3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
4) изјаве о поштовању обавеза 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 (образац бр. 1).
Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за предузетнике
као понуђаче:
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1) извода из Агенције за привредне регистре, односно извода из
одговарајућег регистра;
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске
управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
4) изјаве о поштовању обавеза 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 (образац бр.1).
Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за физичка лица
као понуђаче:
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске
управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
4) изјаве о поштовању обавеза 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 (образац бр.1).
Лице уписано у Регистар понуђача, који води АПР, није дужно да приликом
подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, уколико наведе интернет страницу са које овлашћени
наручилац може остварити увид у наведене доказе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести овлашћеног наручиоца о
било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописан начин.
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказ о испуњењу услова наведених
под 1), 2), 3) и 4).
Уколико понуду подноси група понуђача, носилац посла дужан је да за сваког
понуђача из групе понуђача достави доказ о испуњености услова наведених под 1), 2), 3) и
4).
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Додатни услови из члана 76. Закона:
Испуњеност услова наведеног под 1) понуђач доказује достављањем Списка
овлашених сервиса, за понуђено возило – аутоцистерна (шасија и надградња), на
територији Републике Србије у кругу од 150км од територије града Лесковца, оверен од
стране произвођача понуђеног возила – аутоцистерне (шасија и надградња), са адресама
и контакт телефонима. Списак овлашћених сервиса мора бити оригиналан и потписан од
стране одговорног лица произвођача и оверен печатом произвођача. Уколико је наведени
документ да т на страном језику исти мора бити преведен на српски језик и оверен од
стране судског тумача.
Испуњеност услова наведеног под 2) понуђач доказује достављањем копије
Сертификата да произвођач надградње поседује за свој производни програм Сертификат
EN ISO 3834‐2 „или одговарајући“.
Испуњеност услова наведеног под 3) понуђач доказује достављањем копије
Сертификата да произвођач надградње у радном односу има минимум 2 (два)
сертификована заваривача са сертификатом EN ISO 9606‐1 „или одговарајући“.
Испуњеност услова наведеног под 4) понуђач доказује достављањем Потврде о
поседовању WPMI ознаке за произвођача надградње.
Испуњеност услова наведеног под 5) понуђач доказује достављањем копије тест
извештаја за материјале које произвођач користи приликом израде предметног возила –
аутоцистерна (шасија и надградња).
Испуњеност услова наведеног под 6) понуђач доказује достављањем копије
сертификата:
‐ SRPS ISO 9001:2008 „или одговарајући“;
‐ SRPS ISO 14001:2005 „или одговарајући“;
‐ SRPS OHSAS 18001: 2008 „или одговарајући“.
Испуњеност услова наведеног под 7) понуђач доказује достављањем копије рачуна
и отпремнице у којим се јасно види да је у претходним годинама (2014, 2015 и 2016)
продао и испоручио минимум 1 (једно) возило – аутоцистерна (шасија и надградња) мин.
V=8m3.
Испуњеност услова наведеног под 8) понуђач доказује достављањем
Меморандума понуђача, који мора минимум садржати техничке карактеристике које
захтева Наручилац, потписане од стране овлашћеног лица, оверен печатом.
Испуњеност услова наведеног под 9) понуђач доказује достављањем Потврде
произвођача шасије и произвођача надградње да понуђено возило – аутоцистерна
(шасија и надградња) испуњава све захтеване техничке карактеристике дефинисане
конкурсном документацијом, потписане од стране овлашћеног лица, оверена печатом.
Испуњеност услова наведеног под 10) понуђач доказује достављањем Овлашћења
за учествовање на тендеру издато од стране произвођача шасије и произвођача
надградње, којим доказује оригиналност добара и право понуђача да нуди и продаје
предметна добра. Уколико је понуђач истовремено и произвођач понуђене шасије или
надградње, Овлашћење се доставља у виду Изјаве под материјалном и кривичном
одговорношћу да је произвођач понуђене шасије/надградње, потписане од стране
овлашћеног лица, оверену печатом.
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Напомена: уколико су горе наведени документи дати на страном језику, исти морају бити
преведени на српски језик и оверени од стране судског тумача.
Овлашени наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача
чија је понуда оцењена као најповољнија, затражити копију захтеваних доказа о
испуњености услова, а може да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа. Ако понуђач, у остављеном примереном року који не може бити краћи
од 5 дана не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
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Образац бр. 1

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. став 2. ЗАКОНА
за јавну набавку добара у отвореном поступку – аутоцистерна (шасија и надградња),
редни број 4/2017.
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 124/2012, 14/2015 и 68/15), понуђач _______________________________________, са
седиштем у _________________________, улица ___________________________________
________________________, број _______, под материјалном и кривичном одговорношћу
даје следећу изјаву

ИЗЈАВА
Изричито наводим да испуњавам услов из чл. 75. став 2. Закона, и то:


Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:
______________
Место:

М.П.

______________

Потпис овлашћеног
лица
_____________________

Напомена: образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача који наступа
самостално, или овлашћено лице понуђача који наступа са подизвођачем, или овлашћени
члан групе понуђача ако подносе заједничку понуду. У случају потребе, Изјаву копирати у
довољном броју примерака.
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5. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Предметна јавна набавка односи се на куповину добара – аутоцистерне (шасија и надградња) бр.
4/2017, која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке.
I СПЕЦИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА, ОПРЕМЕ И ДРУГИХ ЗАХТЕВА ЗА ОСНОВНО ВОЗИЛО –
ШАСИЈА СА КАБИНОМ И МОТОРОМ





























Ново возило, некоришћено, година производње 2017.
Укупна дозвољена маса возила: мин. 16000 кг. __________ (понуђена маса)
Конфигурација погона: 4х2
Међуосовинско растојање: максимално 4200мм __________ (понуђено растојање)
Носивост предње осовине: мин. 6000 кг. __________ (понуђена носивост)
Носивост задње осовине: мин. 11000 кг. __________ (понуђена носивост)
Механичко огибљење предње и задње осовине
Мотор дизел линијски, 6 цилиндра, минимум испуњење ЕУРО 5 норми _______ (понуђено
испуњење)
Радна запремина мотора: мax. 6000 цм3 __________ (понуђена запремина)
Снага мотора: мин. 175 Кw __________ (понуђена снага)
Резервоар за гориво мин. 150 литара са поклопцем и кључем _______ (понуђена запремина)
Мењач – мануелни: мин. 9+1 степени преноса _________ (понуђени степен преноса)
Помоћни извод снаге, усаглашен са погоном надоградње, контрола из кабине.
Управљач – подесив серво
Кочиони систем: АБС, дискови на предњој и задњој осовини
Кабина дневна – кратка, у белој боји, број седишта 1+2
Електроподизачи прозора
Кључеви возила – кодирани, у минимално два примерка
Дигитални тахограф за мин. 2 возача
Темпомат
Ваздушно ослањање седишта за возача
Сва седишта са наслонима за главу и сигурносним појасевима
Блокада диференцијала
Звучни сигнал за вожњу уназад
Напон у систему 24 V
Акумулатори 2 ком. мин. 140 Аh _________ (понуђени Аh)
Димензије пнеуматика – одговарају тежини аутоцистерне (шасија + надградња са урачунатом
пуном запремином, као и снази мотора, укупно 7 комада укључујући и резервни)
Алат, дизализа, клинасти подметачи за точкове, ватрогасни апарат, радио касетофон, комплет за
прву помоћ, комплет резервних сијалица, троугао

Датум: ____________

Потпис овлашћеног лица
понуђача
М.П.

Место: ____________

________________________
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II СПЕЦИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА, ОПРЕМЕ И ДРУГИХ ЗАХТЕВА ЗА
НАДГРАДЊУ АУТОЦИСТЕРНЕ ЗА ПИТКУ ВОДУ И НАТАПАЊЕ ПУТЕВА
ЗАПРЕМИНЕ МИН. V=8м3 ЛИТАРА
























Резервоар за воду „елипсастог“ или „овалног“ профила ___________ (понуђени облик)
Запремина резервоара мин. V=8000 литара ___________ (понуђена запремина)
Материјал израде нерђајући челик INOX – прохромска цистерна
Дебљина лима мин. 3мм ____________ (понуђена дебљина)
У унутрашњости резервоара су постављене преграде „валобрани“
Са горње стране цистерне уграђен је ревизиони отвор ø500мм са поклопцем и одзрака са
преливном цеви за одушивање
Пуњење цистерне кроз хидрантске спојнице од 2“ и усисавањем помоћу пумпе
На предњем делу цистерне‐возила су минимум две млазнице ________ (понуђена количина
млазница) за прање улица под притиском којима се управља из кабине, пнеуматским командама
На задњој страни цистерне су два прикључка за црева за прање под притиском улица и других
јавних површина, „летва“ са млазницама за натапање путева и „летва“ са минимум 4 славине ___
(понуђена количина славина) за точење питке воде као и нивоказ за показвање нивоа воде у
резервоару
Уз надградњу се испоручује армирано црево пречника ø38мм дужине мин. 7,5м _____ (понуђена
дужина) за ручно прање улица са спојама и хидрантским млазницама...2 ком.
Спољашност цистерне обрађена кружним брушењем
Са задње стране цистерне уграђене пењалице
Помоћни рам прилагођен шасији возила
Извршена антикорозивна заштита помоћног рама – рам офарбан основним и завршним
премазом
Уграђена водена центрифугална пумпа
Погон пумпе помоћу кардана
Пумпа протока мин 800лит./мин. ___________ (понуђени проток)
Максимални притисак пумпе – минимум 6 бара ______________ (понуђени притисак пумпе)
Уграђена два бочна алуминијумска корита за смештај црева
Обезбеђен смештај црева уз резервоар у алуминијумским коритима
Ротационо светло напред и позади
Бочна заштита од подлетања

Напомена: Понуђач гарантује да начин везивања надградње са шасијом, као и начин међусобног
спајања елемената надградње омогућава ефикасан рад возила и у најтежим условима експлоатације.
Датум: ____________

Потпис овлашћеног лица
понуђача
М.П.

Место: ____________

________________________
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Образац бр. 2

6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Предметна јавна набавка односи се на куповину аутоцистерне – шасија и надградња,
редни број 4/2017.
Образац структуре цене за јавну набавку бр. 4/2017 – аутоцистерна (шасија и надградња)
Опис
Укупна цена
Укупна цена са ПДВ‐
Количина
ПДВ
предмета
без ПДВ‐а
ом
Р.бр.
1
2
3
4
5
1.
Аутоцистерна
(шасија и
1
надградња)
УКУПНО:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
 у колони 3 уписати колико износи укупна цена без ПДВ‐а, за тражени предмет
јавне набавке. На крају уписати укупну цену предмета јавне набавке без ПДВ‐а;
 у колони 4 уписати колико износи ПДВ, за тражени предмет јавне набавке;
 у колони 5 уписати укупну цену са ПДВ‐ом, за тражени предмет јавне набавке, и то
тако што ће понуђач сабрати укупну цену без ПДВ‐а (наведену у колони 3) са
износом ПДВ‐а (наведен у колони 4). На крају уписати укупну цену предмета јавне
набавке са ПДВ‐ом.

Датум: ________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.
Место: ________________
___________________________________
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Образац бр. 3

7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број ________________ од _____________________ године у отвореном поступку
јавне набавке добара – аутоцистерна (шасија и надградња), редни број 4/2017

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име или скраћени назив из
регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Лице овлашћено за потписивање уговора
Број рачуна понуђача и назив банке
Класификација понуђача:
(заокружити начин разврставања предузећа
према критеријумима Закона о
рачуноводству)

1.
2.
3.
4.
5.

Микро
Мало
Средње
Велико
Физичко лице (предузетник)

Понуду дајем (заокружити):
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као заједничку понуду
Потпис овлашћеног
лица понуђача
М. П.
______________________
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име или скраћени назив из
регистра АПР

Адреса седишта

Матични број

ПИБ

Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона

Број факса
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач
Класификација понуђача:
(заокружити начин разврставања предузећа
према критеријумима Закона о
рачуноводству)
Датум и место: ___________________________

1.
2.
3.
4.
5.

Микро
Мало
Средње
Велико
Физичко лице (предузетник)
Потпис овлашћеног
М. П.
лица
__________________

Напомена: овај образац попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем. У том случају образац копирати у потребном броју примерака, попунити,
од стране сваког понуђача који је подизвођач, при чему потпис и печат овлашћеног лица
морају бити оригинал.
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Пословно име или скраћени назив из
регистра АПР

Адреса седишта

Матични број

ПИБ

Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона

Број факса

Лице одговорно за потписивање уговора
Класификација понуђача:
(заокружити начин разврставања предузећа
према критеријумима Закона о
рачуноводству)

Датум и место: ___________________________

1.
2.
3.
4.
5.

Микро
Мало
Средње
Велико
Физичколице (предузетник)

М. П.

Потпис овлашћеног
лица
__________________

Напомена: Овај образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду. У
том случају образац копирати у потребној броју примерака, попунити од стране сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди , при чеми печат и потпис овлашћеног лица
морају бити оригинал.
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
за јавну набавку добара у отвореном поступку – аутоцистерна (шасија и надградња),
редни број 4/2017
Укупна цена без ПДВ‐а
Износ ПДВ‐а
Укупна цена са ПДВ‐ом
1) Рок важења понуде:
_____ (словима: ____________________ ) дана од дана отварања понуда (не краћи од 60
дана од дана отварања понуде)
2) Рок плаћања:
Плаћање ће бити извршено у року од 45 дана од дана пријема целокупне документације
(уверење о испитивању возила овлашћење установе за комплетно возило (аутоцистерна –
шасија и надградња), регистрациони лист и упутство за руковање и одржавање на
српском језику)), и испоруке тј. примопредаје аутоцистерне – шасија и надградња, а по
пријему рачуна, отпремнице и сачињавања записника о примопредаји.
3) Место испоруке:
Место испоруке предметне јавне набавке је ЈКП „Комуналац“, Јужноморавских бригада
100, 16000 Лесковац, о трошку понуђача.
4) Рок испоруке:
Рок испоруке возила – аутоцистерна (шасија и надградња) не може бити дужи од _____
календарска дана (не дужи од 30 радна дана) од дана потписивања уговора.
5) Гарантни рок:
Гарантни рок возила – аутоцистерне (шасија и надградња)
 минимум 24 месеца на комплетно возило – аутоцистерна (шасија и надградња):
‐ минимум 24 месеца на комплетан погонски склоп подвоза (мотор, мењач,
диференцијал, осовине);
‐ минимум 24 месеца за надградњу аутоцистерне.
6) Одазив на позив за сервисирање у гарантном року:
Одазив на позив за сервисирање понуђеног возила – аутоцистерна (шасија и надградња) у
гарантном року, не дужи од _______ сата (не дужи од 24 сата), од тренутка упућеног
позива односно захтева Наручиоца.
7) Рок обуке возача:
Рок обуке возача (руковаоца) аутоцистерном (шасија и надградња) запослених код
Наручиоца је 5 дана по његовој испоруци, односно од дана упућеног позива Наручиоца за
обуком, о трошку понуђача.
Датум и место:
______________________
Потпис овлашћеног лица
М. П.
______________________
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Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери и потпише, чиме потврђује да
су подаци наведени у обрасцу понуде тачни. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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Образац бр. 4

8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ИЗЈАВА
О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Као понуђач у предметном поступку јавне набавке добара – аутоцистерна (шасија и
надградња), редни број 4/2017 изјављујем да сам приликом припремања понуде имао
следеће трошкове:
Назив трошка

Износ трошка у динарима

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама понуђач може да у оквиру
понуде достави укупан износ и структуру 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 ове изјаве није обавезно.
Датум:
_________________

Понуђач
М.П.

____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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Образац бр. 5

9. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
за јавну набавку добара у отвореном поступку – аутоцистерна (шасија и надградња),
редни број 4/2017

На основу члана 26. Закона о јавној набавци („Сл. гласник РС“, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015) понуђач _____________________________ , са седиштем у __________
_______________________, улица и број __________________________________________
даје следећу изјаву

ИЗЈАВА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

датум:
_________________
место:
_________________

М. П.

Потпис овлашћеног
лица понуђача
__________________

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост ове изјаве, наручилац
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 забрана учешћа у поступку јавне набавке
може трајати до 2 (две) године. Повреда конкуренције представља негативну референцу,
у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
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Образац бр. 6

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О СРЕДСТВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Обавезујем се да ћу у случају закључења уговора са наручиоцем, у отвореном поступку
јавне набавке возила – аутоцистерна (шасија и надградња), редни број 4/2017 доставити:
 у тренутку потписивања уговора, а најкасније у року од 10 дана од дана
потписивања уговора, потписану и оверену бланко сопствену меницу за добро
извршење посла, у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ‐а и роком
важности 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.
 у тренутку примопредаје возила – аутоцистерна (шасија и надградња),
регистровану, потписану и оверену бланко соло меницу за отклањање грешака
током трајања гарантног рока, у износу од 10% од укупне уговорене вредности без
ПДВ‐а, са роком важности 30 дана дужим од трајања гарантног рока, која ће бити
уновчена уколико не буду отклоњене евентуалне грешке током важења гарантног
рока.
Менице морају бити евидентиране у Регистар меница и овлашћења НБС. Уз
меницу ћу доставити менична овлашћења – писма (образац бр. 8) за Наручиоца, захтеве
пословној банци за регистрацију меница и копије картона депонованих потписа
овлашених лица понуђача издатих од стране пословне банке.
Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у
роковима и на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средства финансијског
обезбеђења.
Датум: __________________
Место: __________________

Понуђач
М.П.
_____________________________

Напомена: образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача који наступа
самостално, или овлашћено лице понуђача који наступа са подизвођачем, или овлашћени
члан групе понуђача ако подносе заједничку понуду.
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Образац бр. 7

11. МОДЕЛ УГОВОРА
АУТОЦИСТЕРНА (ШАСИЈА И НАДГРАДЊА)
Закључен дана ___________ 2017. године у Лесковцу између:
1. ЈКП „Комуналац“, Јужноморавских бригада 100, 16000 Лесковац, ПИБ 100545204,
матични број 07204787, кога заступа директор Владимир Синадиновић), као
наручилац (у даљем тексту: купац) и
2. _____________________________________________, из _______________________
улица и број_________________________, текући рачун _______________________
назив банке __________________________матични број ______________________,
ПДВ број _________________, шифра делатности ________________________,
телефон ______________________, телефакс __________________________,
ПИБ ____________________, кога заступа _________________________________,
као најповољнији понуђач (у даљем тескту: продавац).
Члан 1.
Предмет овог уговора је куповина аутоцистерне (шасија и надградња), која је
конкретизована понудом број ______ од ________________ а која је саставни део овог
уговора (аутоцистерна – шасија и надградња).
Саставни део овог уговора је понуда продавца са техничком спецификацијом
(аутоцистерна – шасија и надградња).
Члан 2.
Уговорена вредност уговора износи __________________ динара без ПДВ‐а, односно
_________________ динара са ПДВ‐ом.
Члан 3.
Цена одређена у понуди је фиксна и не може се мењати за време важења уговора од
старне продавца. Понуђена цена обухвата цену аутоцистерне (шасија и надградња), и свих
осталих пратећих односно зависних трошкова набавке.
33/36
Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке добара
редни број 4/2017 – аутоцистерна (шасија и надградња)

Члан 4.
Купац се са своје стране обавезује да ће исплатити уговорену вредност уговора у року од
45 дана од дана пријема целокупне документације (уверење о испитивању возила
овлашћене установе за комплетно возило – аутоцистерна (шасија и надградња),
регистрациони лист и упутство за руковање и одржавање на српском језику)), и испоруке
тј. примопредаје аутоцистерне – шасија и надградња, уплатом на рачун продавца, а по
пријему рачуна, отпремнице и сачињавања записника о примопредаји.
Члан 5.
Записник о примопредаји се потписује од стране представника купца односно запосленог
на пословима квалитатитвне и квантитативне провере квалитета и представника друге
уговорне стране, и сачињавају се у 2 (два) истоветна примерка од којих по 1 (један)
примерак задржава свака уговорна страна.
Члан 6.
Продавац је дужан да приликом фактурисања односно испостављања рачуна купцу, у
истом назначи рок плаћања, број уговора и датум његовог склапања, а који представља
основ за плаћање.
Члан 7.
Место испоруке предмета јавне набавке бр. 4/2017 је ЈКП „Комуналац“, Јужноморавских
бригада 100, 16000 Лесковац, о трошку продавца.
Члан 8.
Гарантни рок возила – аутоцистерна (шасија и надградња) износи минимум ______ месеца
на комплетно возило: минимум ______ месеца на комплетан погонски склоп подвоза
(мотор, мењач, диференцијал, осовине); минимум _______ месеца за надградњу
аутоцистерне.
Члан 9.
Одазив на позив за сервисирање возила – аутоцистерна (шасија и надградња), у
гарантном року, износи ______ сата, од тренутка упућеног позива односно захтева купца.
Члан 10.
У гарантном року сервис аутоцистерне (шасија и надградња) вршиће овлашћени сервис
који је наведен на Списку овлашћених сервисера.
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Члан 11.
Продавац гарантује да испоручено возило – аутоцистерна (шасија и надградња) ради
исправно, да нема стварних недостастака, да не постоје правни недостаци, да испоручено
возило – аутоцистерна (шасија и надградња) одговара техничкој спецификацији,
карактеристикама и опису које је купац дефинисао конкурсном документацијом.
Члан 12.
У случају да испоручено возило – аутоцистерна (шасија и надградња) има недостатке тј. не
одговара техничкој спецификацији, карактеристикама и опису дефинисаним у конкурсној
документацији, купац ће захтевати од продавца да исте отклони одмах а најкасније у року
од 5 (пет) дана од дана испоруке тј. примопредаје, односно од тренутка упућеног позива
купца.
Члан 13.
Купац задржава право да у року од 30 (тридесет) дана по извршеној примопредаји возила
– аутоцистерна (шасија и надградња), утврђује да ли испоручена аутоцистерна (шасија и
надградња) има скривене мане тј. недостатке, који претходно нису констатовани
записником о примопредаји, да их предочи продавцу, који је дужан да отклони скривене
мане тј. недостатке у свему према дефинисаним чланом 9, 10, 11, 12 и 13 овог уговора.
Члан 14.
Продавац је дужан да без накнаде изврши обуку возача (руковаоца) аутоцистерном
(шасија и надградња) у року од 5 (пет) дана од дана испоруке односно упућеног позива
купца за обуком.
Члан 15.
Рок испоруке аутоцистерне (шасија и надградња) износи _________ радна дана од дана
потписивања уговора.
Члан 16.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговорних страна. Датумом
закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних страна,
уколико га уговорне стране не потпишу истовремено.
Купац задржава право једностраног раскида уговора у случају неуредног испуњења
уговорених обавеза од стране продавца.
Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се
другој уговорној страни.
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Члан 17.
Све спорове настале у вези са овим уговором, уговорне стране ће решавати мирним
путем. У случају спора, уговорне стране прихватају надлежност Привредног суда у
Лесковцу.
Члан 18.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветна примерка од којих купац задржава 3 (три)
примерка и продавац 3 (три) примерка за своје потребе.

КУПАЦ

ПРОДАВАЦ
М.П.

___________________

М. П.
_______________________
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