Бр.1335/2017.
05.10.2017.године.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности

Набавка половног теретног моторног возило
(камион – кипер,двоосовинац)
Број јавне набавке- 12/2017
ОРН: 34134200 – кипери

Објављен позив за подношење
понуда на Порталу јавних
набавки и интернет страници
Наручиоца
Рок за доставу понуда
Јавно отварање понуда

07.10.2017.године

16.10.2017.године до 11.00
часова
16.10.2017.године у 12.00
часова

Укупан број страна конкурсне документације: 32 стране

Мионица, октобар 2017. године
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012,14/2015. и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. 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 ЈНМВ-12/2017 (деловодни број Одлуке 1333/17 од 05.10.2017. године и
Решења о образовању комисије за јавну набавку број ЈНМВ-12/2017. деловодни број
Решења 1334/17 од 05.10.2017. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности

Половно теретно моторно возило
(камион – кипер,двоосовинац)
ЈНМВ 12/2017
Конкурсна документација садржи:
1.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3.

ВРСТА, ОПИС ДОБРА, ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

4.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗЈН-а И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

5.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ СА ОБРАСЦИМА
ИЗЈАВА
1. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН, У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
2. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН,
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

6.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

7.

МОДЕЛ УГОВОРА

8.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

9.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ
2. ЗЈН-а

10.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

11.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

12.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОРЕКЛУ ДОБРА
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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца

Јавно комунално предузеће „Водовод Мионица“ Мионица

Адреса наручиоца

Ул.Војводе Мишића бр.23, 14242 Мионица

e-mail

jkpvodovodm@gmail.com

Врста поступка

Јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке
Циљ поступка

Контакт

Половно теретно моторно возилон камион
(кипер-двоосовинац)
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци
Зоран Ђурић,факс 014-3422-259
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке

Јавна набавка мале вредности број 12/2017
Набавка добра –Половно теретно моторно возилон камион
(кипер-двоосовинац)

Назив и ознака из општег речника набавке

34134200 – кипери
Предмет јавне набавке није обликован по партијама
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3. ВРСТА, ОПИС ДОБРА, ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА,
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО
ИСПОРУКЕ
3.1 ВРСТА ДОБАРА:
1. Половно теретно моторно возило-Камион (кипер двоосовинац)
3.2 ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈА:
I. Половно теретно моторно возило-Камион (кипер,двоосовинац)

Карактеристике које треба да поседује моторно возило:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Марка: /
Година производње не старије од 1999.-те године и млађи
Мотор: дизел
Снага мотора од 150KW -170 KW
Двоосовинац, 4 x 2
Да поседује мануелни мењач, 6 брзина
Пређених километара до 150 000 км
Носивост терета- од 10000кг- 12000 кг
Метални сандук-тространи кипер, са цeрадом за покривање расутих терета
Да поседује предњу плочу за ношење раоника за снег са инсталацијом
Да пседује фабрички „pufer“ позади, за качење
Погонско гориво: Euro diesel
Обезбеђен сервис и делови у Републици Србији.

3.3 КВАЛИТЕТ:
У складу са захтевима из техничке спецификације.
Камион-кипер мора бити технички и функционално исправна без накнадних
преправки. Сви механички и други делови на возилу морају бити исправни, без цурења
уља и течности, не сме да има било каквих оштећења на лимарији, ветробранима,
иструментима, сигнализацији, светлима и на осталим спољашњим деловима.
Пнеуматици (гуме) на возилу морају задовољавати саобраћајне прописе у погледу
стања очуваности газећег слоја.
Камион-кипер -мора бити у стању да се може користити одмах ,без икаквих додатних
улагања!

Гарантни рок не може бити краћи од 6 (шест) месеци од дана испоруке, без
ограничења километраже.
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3.4 КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА:
1. Половно теретно мот. возило-Камион (кипер-двоосовинац) - комада 1
3.5 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 (шест) месеци од дана испоруке, без ограничења
километраже.
3.6 РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ:
Рок испоруке не дужи од 20 дана од дана закључења уговора.
Место испоруке је седиште наручиоца, Мионица ул. Војводе
Мишића бр. 23.

3.7.ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА
Приликом испоруке возила испоручилац доставља:
1. техничку документацију - сервисно упутство и каталог са резерним деловима на
српском језику.
2. копију саобраћајне дозволе или сву потребну документацију за регистрацију машине.
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75.И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Услови које понуђач мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне набавке и докази
којима се доказује њихова испуњеност:
Р.
бр.

1.

2.

УСЛОВИ:

Да jе рег истрован код
надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар

ДОКАЗИ:

-ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда
-ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре,
или
ПИСАНА ИЗЈАВА дата под кривичном и материјалном
одговорношћу, у складу са чл. 77. став 4. Закона
Напомена:
У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ
доставити за сваког учесника из групе
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај
доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача
доставити за сваког од њих).

- ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК:
Извод из казнене евиденције, односно уверење оне полицијске
управе Министарства унутрашњих послова где је пребивалиште
лица, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре
Да он и његов законски
- ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју
заступник нису
осуђивани за је седиште домаћег правног лица, односно седиште
неко од кривичних дела као
представништва или огранка страног правног лица, да није
чланови орган изоване
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да нису
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела
осуђивани за
кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне
против
привреде, кривична
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дела против животне средине,
дело преваре.
кривично дело примања или За побројана кривична дела првостепени судови, чије је уверење
давања мита, кривично дело
потребно доставити су:
преваре
Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица,
Виши суд на чијем подручу је седиште правног лица,
Виши суд у Београду да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе.
или

ПИСАНА ИЗЈАВА дата под кривичном и материјалном
одговорношћу, у складу са чл. 77. став 4. Закона
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Напомена:
У случају да понуду подноси правно лице потребно је
доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника
У случају да правно лице има више законских заступника,
ове доказе доставити за сваког од њих
У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе
доставити за сваког учесника из групе
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем,
ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача
доставити за сваког од њих)
Ови докази не могу бити старији од два месеца пре
отварања понуда.
- ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде Привредног и Прекршајног суда да му
није изречена мера забране обављања делатности, или потврда
Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера
забране обављања делатности
- ПРЕДУЗЕТНИК: Потврда Прекршајног суда да му није изречена
мера забране обављања делатности или потврда Агенције за
привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му
је као привредном субјекту изречена мера забране обављања
да му није изречена мера
делатности
-ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда Прекршајног суда да му није
забране обављања делатности,
3. која је на снази у време објављи- изречена мера забране обављања одређених послова
вања позива за подношење
понуда
или
ПИСАНА ИЗЈАВА дата под кривичном и материјалном
одговорношћу, у складу са чл. 77. став 4. Закона
Напомена:
У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ
доставити за сваког учесника из групе
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем,
ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача
доставити за сваког од њих)
Потврде морају бити издате након објављивања
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.
- ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општине
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода
или
ПИСАНА ИЗЈАВА дата под кривичном и материјалном
да је измирио доспеле порезе,
доприносе
и друге
јавне
одговорношћу, у складу са чл. 77. став 4. Закона
4 дажбине у складу са прописима Напомена:
Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе
Републике Србије или стране
наведена доказа треба доставити уверење Агенције за
државе када има седиште на
приватизацију да се налази у поступку приватизације
њеној територији
У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе
доставити за сваког учесника из групе
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем,
ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача
доставити за сваког од њих)
Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре
отварања понуда
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5.

средство финансијског
обезбеђења

6.

порекло добра

ПИСАНА ИЗЈАВА дата под кривичном и материјалном
одговорношћу

ПИСАНА ИЗЈАВА дата под кривичном и материјалном
одговорношћу

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ
7

Образац понуде

Понуђач попуњава, потписује и печатира

Образац бр 1

8

Модел уговора

Понуђач попуњава, потписује и печатира

Образац бр. 2

9

Образац трошкова припреме
понуде
Образац Изјаве о обавезама
понуђача на основу члана 75.
став 2. Закона
Образац Изјаве о независној
понуди
Образац изјаве финансијском
обезбеђењу

Понуђач попуњава, потписује и печатира

Образац бр. 3

Понуђач попуњава, потписује и печатира

Образац бр. 4

Понуђач попуњава, потписује и печатира

Образац бр. 5

Понуђач попуњава, потписује и печатира

Образац бр. 6

Образац изјаве о пореклу добра

Понуђач попуњава, потписује и печатира

Образац бр. 7

10
11
12
13

НАПОМЕНЕ:
Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне
услове из тачке од 1. до 6. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.



ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:
 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције
за привредне регистре). 
 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр.
3) 
ГРУПА ПОНУЂАЧА
 Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој
понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог
обрасца, а услов под редним бројем 5 и 6 испуњавају заједно ( у складу са
споразумом). 
ПОДИЗВОЂАЧИ
 Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача
у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним
бројем од 1. до 4. овог обрасца, а услов под редним бројем 5 и 6 испуњавају
заједно. 
Конкурсна документација за ЈНМВ 12/2017

9






ФОРМА ДОКАЗА
Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу (под редним бројем од 14) могу се достављати у неовереним копијама, оверене и потписане од стране
одговорног лица понуђача или у форми изјаве. 
Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу (под редним бројем од 56) достављају се у форми изјаве, оверене и потписане од стране одговорног лица
понуђача. 

ПРОМЕНЕ
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин. 
ДОПУНСКЕ НАПОМЕНЕ:


Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл.77. став 4. Закона, понуђач може да докаже и достављањем Изјаве,
којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона дефинисане
овом конкурсном документацијом. 



Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверене
печатом. Уколико изјаву потписује лице које није уписано у Регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 



Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа о испуњености услова. 



Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не
достави оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ
ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗЈН, У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
На основу члана 77. став 4. ЗЈН („Сл. гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________ из ______________________
Адреса:_________________________________,
Матични број: ______________________
Испуњава услове из чл. 75. и 76. ЗЈН за јавну набавку бр. 11/2017 Набавка: Половног теретног
моторног возила – Камион (кипер-двоосовинац) и то:
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 кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре.
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
4. да је 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.
5. да понуђач испуњава додатне услове у складу са чланом 76. ЗЈН и конкурсном
документацијом, који се односе на финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет.
Датум: _______________ године
М. П.
ПОНУЂАЧ:
______________________________
Потпис овлашћеног лица
НАПОМЕНЕ:
Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац потписује и печатом оверава понуђач
који је одређен као носилац посла групе понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве
фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача (као и за
носиоца посла групе понуђача.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН, У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ
:
На основу члана 77, став 4. ЗЈН („Сл. гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници подизвођача, дајемо следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач
__________________________________ из ____________________________
Адреса:_________________________________,
Матични број: ______________________
Испуњава услове из чл. 75 ЗЈН за јавну набавку бр. 11/2017 Набавка : Половног теретног
моторног возила – Камион (кипер-двоосовинац) 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 кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против заштите 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;

датум:

Потпис овлашћеног лица понуђача

_______________

м.п.

датум:

______________________________
Потпис овлашћеног лица подизвођача

_________________

м.п.

______________________________

НАПОМЕНЕ:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ
ПОНУДУ

Ово упутство садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и
услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.
Од понуђача се очекује да детаљно размотри ово упутство и све обрасце и спецификације
садржане у конкурсној документацији.
Подношењем понуде понуђач потврђује да је у потпуности прихватио конкурсну
документацију и јавни позив.
5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА


Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на
страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и
превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране судског тумача или
овлашћеног преводиоца. 

5.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА






Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, адресу 
и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. 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.
Пожељно је да документи у понуди буду приложени оним редом како је то овом
конкурсном документацијом предвиђено. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
16.10.2017, до 11:00 часова. 
Понуде доставити на адресу:
ЈКП „Водовод Мионица“ Мионица, 14242 Мионица, ул. Војводе Мишића 23,
Понуда за јавну набавку добра- Половног теретног моторног возила – Камион
(кипер-двоосовинац)
ЈНМВ бр. 12/2017 -НЕ ОТВАРАТИ
Јавно отварање понудe обавиће се 16.10.2017. године, у 12:00 часова, у просторијама
Наручиоца, Војводе Мишића 23, Мионица.



Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би
могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте
потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.
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Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу
попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу
овластити једног члана (носиоца посла) који ће и уме групе попунити, потписати и
печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно
дефинисати споразумом о заједничком наступу. 
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом
састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да
поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и
печат понуђача. 

5.3. ПАРТИЈЕ


Предметна јавна набавка није обликована у више партија. 

5.4. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ


Није дозвољено подношење понуде са варијантама. 

5.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ








У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у
затвореној коверти или кутији. 
У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да
назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за
контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу из тачке 5.2. овог 
упутства, са назнаком:
„Измена понуде за поступак јавне набавке добара – Половног теретног моторног
возила – Камион (кипер-двоосовинац) ЈНМВ бр. 12/2017
или „Допуна понуде за поступак јавне набавке добара – Половног теретног моторног
возила – Камион (кипер-двоосовинац) ЈНМВ бр. 12/2017
или „Опозив понуде за поступак јавне набавке добара – Половног теретног моторног
возила – Камион (кипер-двоосовинац) ЈНМВ бр. 12/2017

5.6.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 супротном, такве понуде ће бити одбијене. 
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5.7. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА














Уколико понуђач подноси понуду 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% . 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова, које је саставни део конкурсне
документације. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова. 
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава
преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања
директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана
добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не
утиче на правило да понуђач, односно испоручилац добра, у потпуности одговара
наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење
уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

5.8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
 


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: 
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће издати рачун;
4) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
5) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
 Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су
наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова које је саставни део конкурсне
документације. 
5.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ:
 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача према условим из дате понуде у складу са
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трасакцијама ( „Сл.
гласник РС“, број 119/12).
 Рок испоруке не дужи од 20 дана од дана. 
Наручилац захтева гарантни рок не краћи 6 (шест) месеци од дана испоруке (на
исправност машине и склопова), без ограничења броја радних сати од дана
записнички потписане примопредаје. Гарантни период понуђач уписује у обрасцу
понуде.
 Место испоруке је седиште наручиоца,Војводе Мишића бр.23, Мионица. 
 Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде 

 У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

.
5.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
 





Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима. 
Цене у понуди се исказују са и без ПДВ-а, с тим што ће се приликом оцене елемента
критеријума „цена“ узимати цене без ПДВ-а. 
Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све пратеће
трошкове. Цена је фиксна и не може се мењати.

5.11. ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА 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 У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД КОЈИХ
ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ







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. 

5.12. 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. 

5.13. 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 (пет) дана пре истека рока за
подношење понуде, радним даном (пон.-петак) од 8-14 ч. Пожељно је да постављена
питања заинтересована лица наслове са: 

„Захтев за додатним информација или појашњењима – јавна набавка добра –– Половног
теретног моторног возила – Камион (кипер-двоосовинац) ЈНМВ бр. 12/2017“
 Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева,
послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници. 


Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

 Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. ЗЈН-а, а
то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом- радним
даном (понедељак-петак) у времену од 8-14 часова. 
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5.14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА





Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача. 
Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

5.15. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА














Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у
горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14.ЗЈН-а. 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде. 
Наручилац je дужан да чува 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 одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди. 
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и
податке о поднетим понудама до отварања понуда. 

5.16. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА


Понуђач је у обавези да приликом подношења понуде достави Изјаву о
финансијском обезбеђењу ( Образац бр. 6). 



Понуђач је у обавези да приликом потписивања уговора достави: 




Регистровану (у регистру меница и овлашћења НБС) 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 10 % од уговорене вредности .Меница мора бити
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеногза заступањеа уз исту мора
бити достављено менично овлашћење писмо, као и копија картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу-писму.



Меница као гаранција за отклањање грешака и евентуалну накнаду штете траје пет
дана дуже од гарантног рока. 
5.17. ДОКАЗ О ПОРЕКЛУ ДОБРА:


Понуђач је у обавези да приликом подношења понуде наведе основ о пореклу
понуђеног добра (произвођача или добављача са ким понуђач има закључен
одговарајући уговор или овлашћење, купородајни уговор, уговор о лизингу, уговор о
комисиону, царинску деклерацију или други доказ о пореклу) и место где се у моменту
давања понуде понуђено добро налази ( понуђач попуњава изјаву бр. 7). 

Конкурсна документација за ЈНМВ 12/2017

17

5.18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

 

Избор најповољније понуде биће извршен применом критеријума најнижа понуђена 
цена. 

5.19. РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА:


У случају да након извршеног вредновања понуда, две или више понуда имају исту
понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио
добро које има мањи број пређених километара. 

5.20. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. ЗЈН-А


Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач 

5.21. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 75. СТАВ 2. ЗЈН-А


Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
Образац изјаве је дат на на обрасцу бр. 4. 

5.22. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
 




















Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. ЗЈН-а. 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно
удружење у њихово име. 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права
подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или
препорученом пошиљком са повратницом. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања. 
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. 
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
изнoсу од 60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања:
153, позив на број :подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев, сврха уплате: Такса за ЗЗП, назив наручиоца , број или ознака јавне набавке
поводом које подноси јавна набавка, корисник: буџет Републике Србије. 
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Напомена:
(Примери правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос можете видети
у оквиру „банера“ на интернет страници Републичке комосије или кликом на линк : Уплата
таксе из Републике Србије)
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл.138.-166.ЗЈН.
5.23. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА





Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор
у року од пет дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде
прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор
са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора. 
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ОБРАЗАЦ
БР. 1.

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр._____________ од ___________2017. године,
за поступак јавне набавке мале вредности Набавка добара – Половног теретног
моторног возила – Камион (кипер-двоосовинац) ЈНМВ бр.12/2017
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт
Електронска адреса понуђача (e-mail)
Телефон
Телефакс:
Назив банке и број рачуна:

Лице овлашћено за потписивање уговора:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ;
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин давања понуде – под А), Б) или В) и уписати податке под Б) и В)
уколико се понуда даје са подизвођачем или као заједничка понуда.
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3 ) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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4 ) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
E-mail, телефон

2)

Назив учесника у заједничкој понуди
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
E-mail, телефон

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи 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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4 ) ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Половно теретно моторно
возило – Камион (кипердвоосовинац)
_____________________________________________________
(навести врсту и произвођача)

Марка, тип и год.производње
Број пређених километара
(максимално 150 000 км)

Укупна цена без ПДВ-а

___________________________ динара без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-а

___________________________ динара са ПДВ- ом

Рок и начин плаћања

Рок плаћањa је
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
( рок не може бити краћи од 30 дана од издавања фактуре)

Рок важења понуде

___________________________________ дана
( рок не може бити краћи од 60 дана)

Рок испоруке

_________________ дана од дана закључења уговора
(максимално 20 дана)

Гарантни период

___________________ од дана испоруке добра
(минимално 6 (шест) месеци),без ограничења броја пређених
километара

Датум
_____________

М. П.

Понуђач
_________________________

М. П.

Подизвођач
_________________________

НАПОМЕНА:
- Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу наведени.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
овласти једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом
понуђач и подизвођа.
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ТИП ВОЗИЛА

Половно теретно моторно возило – Камион (кипердвоосовинац)
Марка: /
Година производње-не старије од 1999.-те године и млађи

ОБАВЕЗНЕ
ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ

Мотор: дизел
Снага мотора – да буде од 150 KW -170 KW
Двоосовинац, 4 x 2
Да поседује мануелни мењач, 6 брзина
Пређених километара до 150 000 км
Носивост терета- од 10000кг- 12000 кг
Метални сандук-тространи кипер, са цeрадом за покривање
расутих терета
Да поседује предњу плочу за ношење раоника за снег са
инсталацијом
Да пседује фабрички „pufer“ позади, за качење
Погонско гориво: Euro diesel
Oбезбеђен сервис и делове у Републици Србији.

У складу са захтевима из техничке спецификације.
Половно теретно моторно возило – Камион (кипер-двоосовинац)мора бити технички и
функционално исправан без накнадних преправки. Сви механички и други делови на
моторном возилу морају бити исправни, без цурења уља и течности не сме да има било
каквих оштећења на лимарији, ветробранима, иструментима, сигнализацији, светлима и на
осталим спољашњим деловима.
Пнеуматици (гуме) на возилу морају задовољавати саобраћајне прописе у погледу
стања очуваности газећег слоја.
Половно теретно моторног возило – Камион (кипер-двоосовинац)-мора бити у стању да
се може користити одмах ,без икаквих додатних улагања!

Место и датум

М.П.

_____________

Потпис понуђача
______________________
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ОБРАЗАЦ.2
МОДЕЛ УГОВОРА
о купопродаји половног „Камиона-(кипера, двооосовинца)“
Закључен између:
1. Јавног комуналног предузећа „Водовод Мионица“, Мионица, ул. Војводе Мишића 23,
ПИБ: 101391280, мат.број 07134657, шифра делатности 3600, текукћи рачун: 160-698864 банка „Интеса, које заступа директор Миливоје Павловић (у даљем тексту: КУПАЦ) и
2.________________________________________________________________ са седиштем
у _____________, ул. ________________________________ бр. _____ , МБ–___________,
ПИБ–_______________Текући рачун ______________________ код
_________________________кога заступа ___________________________
(у даљем
тексту: ПРОДАВАЦ)
(попуњава понуђач)
Уговорне стране констатују:
1. да је Купац
Одлуком бр. 1333/17 од 05.10.2017. године покренуо поступак набавке, ЈНМВ 12/2017
за набавку Половног теретног моторног возила – Камион (кипер-двоосовинац)
да је Продавац
- доставио понуду бр. ______ од ___. ___. 2017. године која се налази у прилогу овог
уговора и његов је саставни део;
- да понуда Продавца у потпуности одговара техничким карактеристикама
(спецификацијама) и другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у
прилогу и чини саставни део овог уговора;
- да је Купац у складу са чланом 108. ЗЈН донео Одлуку о додели уговора бр. ______ од
_________ 2017. године којом је Продавцу доделио уговор о купопродаји.
овај део не попуњава понуђач
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја – набавка Половног теретног моторног возила –
Камион (кипер-двоосовинац) за потребе ЈКП “ Водовод Мионица“ Мионица, према
понуди Продавца (испручиоца) заведеној под бројем ______ од _______ 2017. године,
код Купца (наручиоца) и техничкој спецификацији из конкурсне документације, које чине
саставни део овог уговора. (Попуњава Купац)
Члан 2.
Укупна цена добра из члана 1. уговора утврђена је у понуди Продавца и износи
_________________ динара без ПДВ-а, односно __________________ са ПДВ –ом, и
словима____________________________________________________________________.
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање уговорене цене врши након закључења
уговора, након пријема исправног рачуна за испоручено добро, на текући рачун купца
_________________________ који се води код ___________________ банке у року од
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
(понуђач попуњава).
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Члан 4.
Продавац се обавезује да добро испоручи Купцу у року од 20 дана од дана закључења
уговора.
Продавац се обавезује да уз добро које је предмет овог уговора достави сервисно упутство
и каталог са резерним деловима на српском језику за употребу и одржавање и копију
саобраћајне дозволе или сву потребну документацију за регистрацију машине.
Члан 5.
Продавац ће у присуству Купца 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. Овај записник је уз испостављени
рачун (уговор) основ за плаћање Продавцу.
Приликом примопредаје, представник Купца је дужан да испоручено добро на уобичајени
начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти 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 добра прегледа, да благовремено
обавести Продавца о уоченом недостатку, као и кад се недостатак показао тек по протеку
шест месеци од предаје добара.
Члан 6.
Приликом предаје Половног теретног моторног возила – Камион (кипер-двоосовинац),
продавац је дужан да Купцу преда документацију - рачун, декларацију о пореклу,
оригиналне атесте којима се потврђује постојање одговарајућег квалитета истог.
При преузимању, овлашћено лице Купца је дужно да утврди да ли је исто испоручено по
врсти, количини и квалитету, који у свему одговарају захтевима Купца и техничкој
спецификацији из конкурсне документације и прихваћене понуде Продавца.
Члан 7.
Место испоруке добра које је предмет овог Уговора је седиште Купца.
Члан 8.
Гарантни рок износи ______ (мин.6 месеци) месеци од дана испоруке,без ограничења
пређених километара од дана записнички потписане примопредаје.
Гарантни рок тече од дана примопредаје испорученог добра које је предмет овог уговора. У
гарантном року Продавац је дужан да поступи по рекламацији Купца у року од 2 /два/ радна
дана на свој терет и отклања све недостатке на испорученом добру.
Члан 9.
Средство финансијског обезбеђења којим ће Продавац обезбедити извршење својих
уговорних обавеза су: Регистрована бланко соло меница неопозива, безусловна, наплатива
на први позив, односно без права приговора за отклањање грешака у гарантном року и
евентуалну накнаду штете са меничним овлашћењем попуњеним на износ од 10 % од
уговорене вредности.
Меница као гаранција за отклањање грешака и евентуалну накнаду штете траје пет дана
дуже од гарантног рока.
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Члан 10.
Продавац гарантује да испоручено добро у свему одговара техничким карактеристикама и
техничкој спецификацији из прихваћене понуде и одговоран је у потпуности за све
материјалне недостатке на испорученом добру која су предмет овог уговора, скривене мане
које постоје, а о истима није обавестио Купац.
У случају да испоручена добра имају недостатке наведене у ставу 1. овог члана, Продавац
је обавезан да Купцу накнади стварну штету коју је услед тога претрпео, као и да накнади
евентуалну штету која због наведених недостатака на добру, настане на телу и имовини
трећих лица.
Члан 11.
Уколико Купац у уговореном року не исплати уговорену цену из члана 2 овог уговора,
обавезан је да Продавцу за сваки дан закашњења плати камату у висини стопе законске
затезне камате.
Члан 12.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране оба уговарача.
Члан 13.
На све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и других позитивних законских прописа из ове области.
Члан 14.
Све евентуалне неспоразуме који настану из или поводом овог Уговора, уговорне стране ће
покушати да реше споразумно.
Уколико спорови између Купца и Продавца не буду решени споразумно, за случај
евентуалног спора надлежан је Основни суд у Мионици/Привредни суд у Ваљеву.
Члан 15.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна
задржава по 3 (три) примерка.
ЗА ПРОДАВЦА
____________________ м.п.

ЗА КУПЦА
м.п.____________________

НАПОМЕНА: Достављени модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише
на месту предвиђеном за потпис и печат, чиме потврђује да прихвата све елементе модела
уговора. Наручилац задржава право измене елемената модела овог Уговора у зависности од
изабране понуде, а понуђач потписивањем модела уговора то прихвата
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ОБРАЗАЦ БР.3

9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" број
124/2012,14/2015. И 68/2015.) понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и
структуру трошкова припреме 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 под условом да је понуђач тражио
накнаду тих трошкова у својој понуди.
Р.бр.

Врста трошка

Износ трошка у РСД

Укупан износ трошкова припремања понуде

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца,
тражим накнаду трошкова припреме понуде за јавну набавку ЈНМВ 12/2017. Половног
теретног моторног возила – Камион (кипер-двоосовинац)

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:_________________ Потпис овлашћеног лица М.П.
Место: _________________

_______________________
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ОБРАЗАЦ
БР. 4

10. ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ
ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА

На основу члана 74 став 2. и члана 75. став 2. Закона о јавним набавакама ("Сл.гласник
РС" број 124/2012,14/2015.и 68/2015.) под пуном материјалном и кривичном oдговорношћу
дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _________________________________________ (навести назив понуђача) у
поступку набавке- Половног теретног моторног возила – Камион (кипер-двоосовинац),
ЈНМВ број 12/2017, поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је
ималац права интелектуалне својине.

У ______________, дана:________2017.год.

Потпис овлашћеног лица
М.П _________________________
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ОБРАЗАЦ БР. 5

11.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама понуђач

(навести назив и адресу понуђача)
даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у
поступку јавне набавке – Половног теретног моторног возила – Камион (кипердвоосовинац), ЈНМВ број 12/2017, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум

Понуђач

________________

М.П.

М. П.

__________________

Подизвођач

____________________
НАПОМЕНА:
- Образац изјаве је потребно попунити.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду изјаву потписују и печатом оверавају
овлашћена лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају
печатом понуђач и подизвођач.
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ОБРАЗАЦ БР. 6

13. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

ИЗЈАВА

Овом изјавом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу неопозиво
изјављујемо да ћемо у складу са уговором за јавну набавку ЈНМВ 12/2017, наручиоца
ЈКП „Водовод Мионица“ Мионица, уколико будемо изабрани по јавној набавци ЈН
12/2017, доставити следеће средство финансијског обезбеђења:
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 10%
од уговорене вредности.
Меница као гаранција за отклањање грешака и евентуалну накнаду штете траје пет
дана дуже од гарантног рока.

Датум:

Понуђач:

________________2017.година

________________________________
М. П.
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ОБРАЗАЦ БР. 7

14. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОРЕКЛУ

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу неопозиво изјављујемо да се
понуђено доброТеретно моторно возило Камион-кипер, двоосовинац (полован) у понуди за
ЈНМВ бр.12/2017, налази у поседу понуђача по основу,
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
( основ о пореклу понуђеног добра произвођача или добављача са ким понуђач има
закључен одговарајући уговор или овлашћење, купородајни уговор, уговор о лизингу,
уговор о комисиону, царинску деклерацију или други доказ о пореклу)
У моменту давања понуде понуђено добро се налази
__________________________________________________________________________
(место и адреса)

Датум:

Понуђач:

________________2017.година

________________________________
М. П.

НАПОМЕНА:
- Образац изјаве је потребно попунити.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду изјаву потписују и печатом оверавају
- овлашћена лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају
печатом понуђач и подизвођач.
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