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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.
124/2012 14/2015 и 68/2015), чл.2 Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова (''Сл. гласник РС'' бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке у отвореном поступку број 779/20 од 05.03.2020.год. и Решења о
образовању комисије за јавну набавку у отвореном поступку број 780/20 од
05.03.2020 .године припремљена је
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Јавно предузеће за изградњу општине Горњи Милановац
Адреса: Тихомира Матијевића бр. 4, 32300 Горњи Милановац.
Интернет страница: www.jp-gm.org;

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

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 26/20 су добра – Набавка камиона на лизинг;

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Јавна набавка није резервисана.

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација
За јавну набавку не спроводи се електронска лицитација;

7. Контакт (лице или служба)
032/716-858; адреса електронске поште: nabavke@jp-gm.org

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка добара– Набавка камиона кипера на
лизинг;
Назив и ознака из општег речника набавке је шифра
- 34134200 - кипери ;

2. Партије
Ова набавка није обликована по партијама;

3. Врста оквирног споразума: /

mailto:nabavke@jp-gm.org
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ

ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Техничке карактеристике камиона :

Камион мора да задовољава следећи технички минимум:

1. Камион погон 6 х 4 троосовинац
2. Тип :33410 (укупна тежина 33 т)
3. Кубикажа: 14м3
4. Тространи кипер - ХАРДОКС
5. Мењач - мануелни мин 16 брзина
6. Кочнице - диск
7. Снага мотора : 400-420KC
8. Гуме - пнеуматици за тешке услове рада - 315/80/22,5 задњи точкови 315/80/R22,5
9. Међуосовински размак: 3400-3500 мм
10. Врста задње осовине:тешки тандем мост са бочном редукцијом
11. Врста ослањања:механичко
12. Врста кочница: диск/добош - напред/позади
13. Боја:бела
14. Еколошка норма мотора: мин ЕУРО 5
15. Оптерећење предње осовине:мин 9000 кг

ДОДАТНА ОПРЕМА ВОЗИЛА:

1. Плоча за раоник са инсталацијом
2. Извод снаге за посипач и инсталације
3. Пуфер са инсталацијом за приколицу
4. Мануелна или аутоматска клима у кабини
5. Ротациона кровна ЛЕД светла на кабини
6. Заштитна мрежица на предњим светлима
7.Задња заштита од подлетања - померљива
8.АБС систем против блокирања точкова при кочењу
9.Сунцобран спољашњи
10. Извор снаге са мотора
11. Извод снаге са мењача
12. Утичница за приколицу 15 PIN
13.Заштита хладњака
14.Стандардни наслон за руке
15.Акумулатор мин 170 АН
16. Алтернатор мин 90 А
17. Блокада задњег диференцијала
18.Црево за надувавање
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19.Дизалица
20. Електроподизачи бочних стакала
21.Филтер ваздуха за тешке услове, вертикални
22.Грејани и електро подесиви ретровизори
23.Резервоар ADBLUE грејани
24. Тахограф дигитални
25.Прибор за прву помоћ
26.Ограничење брзине 90 KM/H
27.Ветробранско стакло и бочна стакла затамњени и обојени
28.Инструмент табла у KM
29.Предфилтер с грејачем
30.браник предњи челични
31.Предњи стабилизатор
32.Задњи стабилизатор
33.Припрема за приколицу
34.Резервоар ADBLUE:минимум 40 литара
35.Резервоар возила :минимум 300 литара
36.Темпомат
37.Возачево седиште , ваздушно ослоњено и подесиво у 3 правца
38.Заштитна мрежа за фарове

НАДОГРАДЊА ВОЗИЛА:
1. Тространа кипер надградња запремине мин 14 м3
2. Ослањање кипер корпе на помоћну шасију преко самозабрањивих кугли које се
налазе на помоћној шасији
3. Патос дебљине 6мм израђен од HARDOX-a 450
4. Дужина кипер надградње : мин 5300 мм
5. Ширина кипер надградње : мин 2300 мм
6. Висина страница кипер надградње : мин 1150 мм
7. Предња страница кипер надградње : мин 1150 мм
8. Предња страница са заштитом кабине и простора између кипера и кабине возила
9. Задња врата ,преклоп на врху са аутоматским механичким откључавањем ,команде
у кабини ппоред возача
10.Све челичне површине сандука пескарене, заштићене од корозије , темељно
офарбане и завршно лакиране у белој боји
11.Погон хидрауличне инсталације преко извода снаге на мењачу
12.Хидраулична пумпа мин 60 л/мин
13.Резервоар хидрауличног уља саљ филтером
14.Хидраулична кипер инсталација са телескопским цилиндром, са хромираним
телескопима
15.Командна ручица за померање кипера позиционирана са леве стране возачког
седишта
16.Бочне странице једноделне са могућности отварања горе-доле
17.Бочно и задње киповање преко њихајућих страница
18.Помоћна шасија и кипер надградња повезани челичном сигурносном сајлом
19.Радни притисак хидраулике: мин 200 бар
20.Хидраулични вентил кипера протока мин 100 л/мин
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21.Церада за покривање товарног сандука од ПВЦ церадног платна са механизмом са
покривање и откривање сандука. Церада да буде причвршћена за качкет (да спречи
подилажење ваздуха под цераду при кретању)
22.Монтажа плоча са хидрауличним системом за монтирање плуга

- Понуђач мора да достави потврду фабрике да ће горе тражена опрема бити
фабрички уграђена.

- Понуђач је дужан да након отварања понуда омогући техничку проверу
испуњености услова из техничке спецификације, стручној комисији
Наручиоца, која ће сачинити извештај о провери , у периоду од најдуже
два дана на начин како одреди Наручилац.

- Понуђач је дужан да наведе гарантни рок . Гарантни рок не може бити
краћи од 12 месеци од момента примопредаје без обзира на број часова
рада;

- Понуђач је дужан да испоручи камион кипер у року од 90 дана од дана
закључења уговора.

-Понуђач је обавезан да за понуђени камион кипер укључи у цену и
обезбеди редован први сервис код овлашћеног сервисера, а по препоруци
произвођача, као и да уз камион кипер испоручи сервисну књижицу, као и
упутство за руковање и одржавање на српском језику.

-Понуђач је обавезан да камион кипер испоручи са урађеним нултим техничким
прегледом и са одговарајућим атестима неопходним за регистрацију исте.

-Понуђач за понуђени камион кипер мора обезбедити оригиналне резервне
делове у гарантном периоду.

- Понуђач је дужан да има покретне сервисне екипе које ће услуге сервиса
пружити на терену и које ће реаговати у року од 24 часа од пријаве квара.

- Понуђач је дужан да омогући и краћу обуку руковаоца приликом примопредаје
машине.
- Место испоруке је адреса Наручиоца:ул.Тихомира Матијевића бр.4, Горњи
Милановац.

Понуђач мора да понуди потпуно нов камион . Под термином „нови камион
кипер“ подразумева се некоришћени камион кипер са целокупном новом
конструкцијом и уграђеним потпуно новим деловима и које се након испоруке први
пут региструје.

Понуђено добро мора бити у складу са важећим прописима Републике Србије. За
сваку могућу неусаглашеност карактеристика возила са законским и подзаконским
актима у потпуности одговара Понуђач.
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Понуђач ће техничке карактеристике доказивати каталогом, проспектом или
неким другим документом на српском језику из кога се непосредно може
утврдити да ли понуђено добро испуњава све захтеве дефинисане у оквиру
техничке спецификације. Понуђено добро може имати и више опреме од
захтеване, с тим што је понуђач у обавези да у понуди достави и спецификацију те
опреме.
Уколико понуђач није овлашћени продавац и сервисер предметног добра
потребно је да поседује овлашћење генералног увозника за продају истих.

Датум
____________ Понуђач

_____________________
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IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО
ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У

СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

За предметну набавку не постоји техничка документација.
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВ

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76.
ЗАКОНА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1.1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл.75.ст.1.тач.1) ЗЈН);

Доказ за правно лице:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод
из регистра надлежног Привредног суда;

Доказ за предузетнике:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из
одговарајућег регистра;

1.2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
( чл.75.ст.1.тач.2) ЗЈН);

Доказ за правно лице:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe Основног суда
на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;Напомена: Уколико уверење 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 се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања
мита;;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних
дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника
дужан је да достави доказ за сваког од њих;
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Доказ за предузетнике и
физичка лица:

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а,којим се потврђује да није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта);

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

1.3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији ( чл.75.ст.1.тач.4) ЗЈН);

Доказ за правна лица:
Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде
да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверења надлежне
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се
понуђач налази у поступку приватизације;

Доказ за предузетнике
Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде
да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверења надлежне
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода;

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда

1.4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН);

Доказ:
Фотокопија дозволе Народне банке Србије за обављање
послова финансијског лизинга (за Даваоца лизинга) у складу са
законом о финансијском лизингу („Сл. гласник РС бр.55/03,
61/05, 31/11 и 99/11).

1.5. да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
немају забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде ( чл.75.ст.2. ЗЈН);

Доказ за правна лица: Попуњена и потписана Изјава од стране понуђача која је
саставни део Конкурсне документације;

Доказ за предузетнике:
Попуњена и потписана Изјава од стране понуђача која је
саставни део Конкурсне документације;

2.Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН:
2.1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона
и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити
преко подизвођача.
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2.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.

Подизвођачи не могу допуњавати потребне додатне услове.

3.Услови које мора да испуни група понуђача у складу са чланом 81. ЗЈН:

3.1. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

3.2. Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана
групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а
доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност
тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Докази о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а
наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави доказе из члана 79. ставова 1. и 2., наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.

У складу са одредбама члана 78. став 1. и 5. ЗЈН, лице уписано у регистар понуђача
Агенције за привредне регистре није дужно да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, уколико је
регистрација понуђача на дан отварања понуде активна у регистру који је
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.Понуђач мора у
својој понуди јасно да наведе да се налази у регистру понуђача.

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.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
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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.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.___________ од __________ (заводни број понуђача) за јавну
набавку Набавка камиона кипера на лизинг ЈН бр. 26/20

1) Општи подаци о понуђачу:

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број
(ПИБ):

Име особе за контакт:

Телефон:

Факс:

Електронска адреса (e-mail):

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање
уговора:

Врста правног лица којој понуђач
припада (заокружити):

А) микро предузеће
Б) мало предузеће
В) средње предузеће
Г) велико предузеће

2) Понуду подноси:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са
подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача ;
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3)Подаци о подизвођачу:

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

ПИБ:
Особа за контакт и телефон:

Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Врста правног лица којој
подизвођач припада (заокружити):

А) микро предузеће
Б) мало предузеће
В) средње предузеће
Г) велико предузеће

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

ПИБ:
Особа за контакт и телефон:

Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Врста правног лица којој
подизвођач припада (заокружити):

А) микро предузеће
Б) мало предузеће
В) средње предузеће
Г) велико предузеће

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:

ПИБ:

Особа за контакт:

Телефон/факс

e-mail:

Врста правног лица којој понуђач
припада (заокружити):

А) микро предузеће
Б) мало предузеће
В) средње предузеће
Г) велико предузеће

2) Назив учесника у заједничкој
понуди:

Адреса:

Матични број:

ПИБ:

Особа за контакт:

Телефон/факс

e-mail:

Врста правно лица којој понуђач
припада (заокружити):

А) микро предузеће
Б) мало предузеће
В) средње предузеће
Г) велико предузеће

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а
уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка камиона кипера на лизинг, ЈН
бр.26/20

6) УКУПНА ЦЕНА:

Укупна цена без пдв-а
(са свим трошковима лизинга)

Словима

Укупна цена са пдв-ом
(са свим трошковима лизинга)

Словима

Услови плаћања:

Плаћање се врши путем финансијског
лизинга са периодом отплате од 60
месеци и са учешћем од највише 25%од
бруто вредности предмета лизинга.
Уколико је понуда дата у ЕУР-има,
Наручилац ће сва плаћања вршити по
средњем курсу НБС на дан доспећа
обавеза;

Рок испоруке _______дана од дана закључења
уговора (не може бити дужи од 90
дана од дана закључења уговора);

Гарантни рок ___________ месеци(не може бити
краћи од 12 месеци од момента
примопредаје без обзира на број часова
рада);

Учешће ____________% (највише до 25% од
бруто набавне вредности возила)

Рок важења понуде
________дана од дана отварања
понуда (не може бити краћи од 30 дана
од дана отварања понуда);
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Овлашћени сервис

Назив овлашћеног сервиса:_________
________________________________,
адреса:__________________________
________________________________;

Обезбедили смо и овлашћени
покретни сервис да у гарантном року
врши сервисирање радне машине.
Oдзив за вршење услуге сервиса је
___ сати од позива Наручиоца ( не
дужи од 24 часа од пријаве квара.

Датум
____________ Понуђач

____________________________

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у
обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
за Набавку камиона на лизинг

Поз. Н а з и в Jед.
мере

Количин
а

Јединична
цена без
пдв-а

Јединична
цена са
пдв-ом

Укупна
цена

без пдв-
а

Укупна
цена са
пдв-ом

1 2 3 4 5 6(3*4) 7(3*5)

1.
Камион кипер - на
лизинг ком. 1

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без пдв-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 у колони 5. уписати колико износи јединична цена са пдв-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 у колони 6. уписати укупна цена без пдв-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити

јединичну цену без пдв-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На
крају уписати укупну цену предмета набавке без пдв-а.

 у колони 7. уписати колико износи укупна цена са пдв-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако
што ће помножити јединичну цену са пдв-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене
у колони 3.);

Датум: Потпис понуђача

СТРУКТУРА ДАВАОЦА ЛИЗИНГА
ВРЕДНОСТ

ДИНАРА EUR
1. Бруто набавна вредност(укљ.пдв.)

1.1. Нето набавна вредност:
1.2.ПДВ (на нeто набавну вредност):

2 . Износ учешћа:
3 . Износ финансирања(1-2):
4. Број рата лизинг накнаде и период њиховог
доспећа:
5 . Износ рате лизинг накнаде:
6. Други трошкови који настају закључењем уговора о
финансијском лизингу:
7. Номинална каматна стопа: ____________
8. Ефективна стопа лизинг накнаде(ЕЛИН):__________
9. Учешће:
10. Прва месечна рата:
11.Други трошкови који настају закључењем уговора о
лизингу:

-трошкови обраде уговора са ПДВ-ом
-трошкови уписа уговора у лизинг регистар
-трошкови упита у кредитни биро са ПДВ-ом
- ПДВ на камату садржину у лизинг накнади

12. Укупно прво плаћање:
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-Рок за плаћање учешћа у финансијском лизингу:_______дана од закључења
уговора о јавној набавци;

- Доспеће прве лизинг рате на наплату:_______дана од дана закључења
Уговора о финансијском лизингу.

-Доспеће на наплату других трошкова који настају закључењем Уговора о
финансијском лизингу _______________ дана од дана закључења тог Уговора.

Датум: Давалац лизинга

НАПОМЕНА: Понуђач је у обавези да приложи следећа документа:

-План отплате рата лизинг накнаде и других трошкова који настају потписивањем
Уговора о финансијском лизингу за цео период важења тог Уговора;

-Модел Уговора о финансијском лизингу и попуњен модел Уговора о испоруци који
Давалац лизинга доставља на сопственом обрасцу, потписан од стране законског
заступника Даваоца лизинга;
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О НАБАВЦИ КАМИОНА ПУТЕМ ЛИЗИНГА

Који су дана ________________. године закључили:

1. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ,
ул. Тихомира Матијевића бр. 4, коју заступа директор Божидар Вучетић,
ПИБ 101152844, матични број 17180835 (у даљем тексту: Купац)

2. _________________________________________,ул. _________________
кога заступа_______________________________,ПИБ_______________,
матични број_________________ (у даљем тексту: Продавац) и

3. _________________________________________,ул. _________________
кога заступа_______________________________,ПИБ_______________,
матични број_________________ (у даљем тексту: Давалац лизинга)

Основ уговора
Број јавне набавке 26/20
Број и датум одлуке о избору
најповољније понуде

(попуњава Наручилац)

Понуда изабрана од понуђача бр. (попуњава Наручилац)

Предмет уговора
Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка камиона кипера на финансијски лизинг,
а за потребе Купца.

Карактеристике предмета јавне набавке дефинисане су спецификацијом
Купца и понудом Продавца.

Саставни део овог Уговора је понуда Продавца бр. _____ од _____.2020.
године. Камион кипер је марке ____________________,
модел__________________________, година производња__________(попуњава
Продавац).

Члан 2.
Квалитет добра из члана 1. овог Уговора мора у свему да одговара

техничким и другим захтевима, у складу са важећим прописима Републике
Србије, Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким
условима за возила у саобраћају на путевима („Службени гласник
РС“ бр.40/12,...104/18) и Законом о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“ број 41/09.....23/19).

СУБЈЕКТИ УГОВОРА
Члан 3.

Субјекти овог уговора су: Купац (прималац лизинга), Продавац
(испоручилац предмета лизинга) и Давалац лизинга.

Давалац лизинга__________________________________, као власник
камиона кипера из члана 1. овог Уговора који је према спецификацији Купца
(примаоца лизинга) прибавио од Продавца (испоручиоца предмета лизинга) уз
задржавање права својине, преноси на Купца (примаоца лизинга) овлашћење
држања и коришћења предметног добра на рок од ________година.
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Продавац (испоручилац предмета лизинга) се обавезује да Купцу
(примаоцу лизинга) достави добра из члана 1.овог Уговора на начин и под
условима из овог Уговора.

Продавац (испоручилац предмета лизинга) преноси на Даваоца лизинга
право својине над предметним добром, ради њихове предаје Купцу (примаоцу
лизинга) на држање и коришћење.

ЦЕНА
Члан 4.

Укупна вредност камиона кипера (са свим трошковима лизинга) без пдв-а
износи_________________динара (________ еура), односно______________
динара (___________ еура) са пдв-ом.

Цена је фиксна и не може се мењати током периода важења овог Уговора.
У цену је укључен и први редовни сервис код овлашћеног сервисера.

НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 5.

Купац ће цену камиона кипера утврђену у члану 4. овог Уговора платити
путем финансијског лизинга на 60 једнаких месечних рата, са _____ % учешћа
од набавне вредности камиона кипера са пдв-ом.

Уговоре о финансијском лизингу, Купац ће као прималац лизинга,
закључити у року од 3 (три) дана од дана закључења овог Уговора.
Уплату осталих трошкова који настају закључењем уговора о финансијском
лизингу, Купац ће извршити у року од _________(______) дана, од потписивања
Уговора о финансијском лизингу.

Уговор о финансијком лизингу за камион кипер који је предмет овог
Уговора, Купац (прималац лизинга) и Давалац лизинга закључиће под условима
и елементима које је Давалац лизинга доставио у понуди број ___________од
_________.2020. године.

Купац (прималац лизинга) може захтевати од Даваоца лизинга да измени
одређене чланове Уговора о финансијском лизингу који нису у складу са
Законом који је Купац (прималац лизинга) обавезан да примењује или су ти
елементи Уговора у супротности са пословном политиком Купца ( примаоца
лизинга).

Купац (прималац лизинга) не може захтевати од даваоца лизинга да
мења комерцијалне и финансијске елементе Уговора о финансијском лизингу
које је давалац лизинга дао у понуди.

Плаћањем последње рате лизинга предмет лизинга прелази у трајно
власништво Купца (примаоца лизинга).

Давалац лизинга се обавезује да након плаћања последње рате пренесе
предмет лизинга у власништво Купца (примаоца лизинга).

Купац (прималац лизинга) ће извршавати сва плаћања по средњем курсу
НБС за евро на дан доспећа, уколико је понуда дата у еврима.

Обавезе које доспевају у наредним пословним годинама током периода
отплате финансијског лизинга биће реализоване највише до износа средстава
која ће им за ту намену бити одобрена у тој пословној години.
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РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Члан 6.

Рок испоруке добара је _______ дана од дана закључења уговора о
испоруци.

Испорука добра из члана 1. овог Уговора извршиће се на адреси Купца: ул.
Тихомира Матијевића бр. 4, Горњи Милановац уз присуство све три уговорне
стране, које потписују Записник о примопредаји.

Продавац (испоручилац предмета лизинга) је обавезан да камион кипер
испоручи са урађеним нултим техничким прегледом и са одговарајућим
атестима неопходним за регистрацију истог, као и да уз камион кипер испоручи
сервисну књижицу и упутство за руковање и одржавање на српском језику.

Продавац (испоручилац предмета лизинга) за понуђен камион кипер
мора обезбедити оригиналне резервне делове у гарантном периоду.

Продавац (испоручилац предмета лизинга) је дужан да има покретне
сервисне екипе које ће услуге сервиса пружити на терену и које ће реаговати у
року од _______ часа од пријаве квара.

Продавац (испоручилац предмета лизинга) је дужан да омогући и краћу
обуку руковаоца приликом примопредаје камиона.

У случају достављања некомплетне или неисправне документације
записником о примопредаји утврдиће се недостајућа и неисправна
документација и рок за њено достављање.

ГАРАНТНИ РОК
Члан 7.

Гарантни рок за испоручено добро је_______месеци од момента
примопредаје без обзира на број часова рада.

Код овлашћеног сервисера Купац (прималац лизинга) у гарантном року
врши редовно и ванредно сервисирање возила, без накнаде.

ПРАВО СВОЈИНЕ НА ПРЕДМЕТУ ЛИЗИНГА
Члан 8.

Давалац лизинга за све време трајања Уговора о финансијском лизингу
искључиви је и једини власник предмета лизинга. Давалац лизинга стиче право
својине на предмету лизинга по закључењу Уговора о испоруци.

Прималац лизинга постаће власник предмета лизинга по уплати
последње рате лизинг накнаде и без било каквог додатног плаћања.

Купац (прималац лизинга) је дужан да даваоцу лизинга да обезбеђење од
4 бланко менице по уговору.

Предмет овог Уговора ће бити каско осигуран за све време трајања
лизинга а каско полиса се уговара преко даваоца лизинга као заступника у
осигурању.

ПРЕВРЕМЕНА ОТПЛАТА
Члан 9.

Уговорне стране су се сагласиле да Купац (прималац лизинга) може
извршити превремену исплату уговорене лизинг накнаде.
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У случају да Купац (пималац лизинга) жели да искористи право из става 1.
овог члана дужан је да о својој намери обавести Даваоца лизинга у року који не
може бити краћи од 90 дана од дана отплате.

Члан 10.
Давалац лизинга је дужан да у року од седам дана по испоруци предмета

лизинга преда захтев за упис закљученог уговора у Регистар финансијског
лизинга кога води Агенција за привредне регистре.

Давалац лизинга дужан је такође да током важења Уговора ажурира
податке уписане у Регистар финансијског лизинга у случају њихових измена или
допуна или брисања.

Захтев за изменом, допуном или брисањем података Давалац лизинга
подноси у року од 7 (седам) дана од момента наступања чињенице које су ту
измену и допуну, односно брисање условиле.

ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА
Члан 11.

Продавац (испоручилац предмета лизинга) је дужан да предмет лизинга
испоручи његовом Примаоцу у исправном стању, са захтеваним и прихваћеним
техничким карактеристикама и у свему и на начин предвиђен Уговором о
испоруци усаглашеним са прихваћеном понудом бр. _________ из поступка
јавне набавке.

Продавац (испоручилац предмета лизинга) је искључиво одговоран за
материјалне недостатке на испорученом предмету лизинга.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 12.

Продавац се обавезује да у року од три дана од дана закључења Уговора
преда Купцу сопствену бланко потписану и оверену меницу са меничним
овлашћењем као гаранцију за уредно испуњење свих својих уговорних обавеза
и то:
- за добро извршење посла - у висини од 10% од вредности уговора без пдв-а,
са роком важности 30 дана дужим од дана истека важности уговора;

Продавац се обавезује да у тренутку потписивања Записника о
квалитативном и квантитативном пријему преда Наручиоцу сопствену бланко
потписану и оверену меницу са меничним овлашћењем, и то:
- за отклањање недостатака у гарантном року – у висини од од 10% од
вредности уговора без пдв-а, са роком важности 30 дана дужим од уговореног
рока.

Сопствене бланко менице и менична овлашћења морају бити потписани
од стране одговорног лица чији се потпис налази на картону депонованих
потписа код пословних банака.

Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке
Србије, а као доказ изабрани понуђач уз менице доставља копије захтева за
регистрацију менице, овереног од пословне банке изабраног понуђача.

Продавац истовремено са предајом сопствених бланко потписаних
меница са меничним овлашћењем, предаје Наручиоцу и копије картона
депонованих потписа као и копије захтева за регистрацију менице овереног од
стране пословне банке понуђача.

Меница са меничним овлашћењем за добро извршење посла биће
поднета на наплату уколико понуђач не извршaва своје уговорне обавезе у
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свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично или касни са
извршењем уговорних обавеза.

Меница са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у
гарантном року биће поднета на наплату у случају да понуђач не извршава
обавезу оклањања недостатака у гарантном року.

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА
Члан 13.

Овај Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања од стране свих
уговорница и траје до уплате последње лизинг рате.

Уговор о јавној набавци престаје да важи пре рока из става 1. у случају:
-да се активира финансијска гаранција за добро извршење посла;
-да предмет лизинга буде уништен неким случајем више силе;
-да Прималац лизинга изврши превремену отплату предвиђену чланом 9. овог
Уговора;
-раскида Уговора о финансијском лизингу.

РАСКИД УГОВОРА
Члан 14.

Купац (прималац лизинга) задржава право да једнострано раскине овај
Уговор уколико Продавац (испоручилац предмета лизинга) касни са испоруком
више од 8 (осам) дана, односно ако испоручено предметно добро не одговара
понуди бр. ___ од _____.2020.

Члан 15.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
У супротном, надлежан је Привредни суд у Чачку.

Члан 16.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) примерака, од којих по 2 (два) задржава

свака уговорна страна.

ПРОДАВАЦ КУПАЦ
____________________ ____________________

ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА
________________________

Напомена: Овај Модел уговора представња садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.Mодел
уговора, понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.У случају
заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача,
односно сви подизвођачи.
У случају подношења заједничке понуде , група понуђача може да се определи да модел уговора потписују сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати
модел уговора.
Напомена: Овај Модел уговора представња садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.Mодел
уговора, понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.У случају
заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача,
односно сви подизвођачи.
У случају подношења заједничке понуде , група понуђача може да се определи да модел уговора потписују сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати
модел уговора.
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ___________________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде за јавну набавку добара бр.26/20 - Набавка камиона кипера на лизинг,
како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум: Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добара - Набавка камиона кипера на лизинг ЈН бр.26/20
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу
члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача .
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75.СТ.2.
ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________у поступку јавне набавке добара
бр.26/20 – Набавка камиона кипера на лизинг, поштовао је обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде.

Датум Понуђач

________________ ___________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача . Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког подизвођача. По потреби Изјаву копирати у потребном броју.
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ХII ОБРАЗЦИ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА
ОБЕЗБЕЂЕЊА

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦE

Овом изјавом, под кривичном и материјалном одговорношћу, неопозиво
изјављујемо да ћемо, уколико будемо изабрани као најповољнији понуђач у
поступку јавне набавке бр.26/20 – Набавка камиона кипера на лизинг у року
од три дана од дана закључења уговора доставити наручиоцу:

- меницу за добро извршење посла - у висини од 10% од вредности уговора
без пдв-а, са роком важности 30 дана дуже од дана истека важности уговора.
Сопствена бланко меница и менично овлашћење мора бити потписано од
стране одговорног лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа
код пословних банака.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а
као доказ изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију
меница, овереног од пословне банке изабраног понуђача.
Понуђач истовремено са предајом сопствених бланко потписаних и оверених
меница са меничним овлашћењима, предаје Наручиоцу и копију картона
депонованих потписа као и копију захтева за регистрацију меница овереног од
стране пословне банке понуђача.
Меница са меничним овлашћењем за добро извршење посла биће поднета на
наплату уколико понуђач не извршaва своје уговорне обавезе у свему у складу
са закљученим уговор, изврши их делимично или касни са извршењем
уговорних обавеза.

Место_______________________ Потпис овлашћеног лица
Датум ______________________
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ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦE

Овом изјавом, под кривичном и материјалном одговорношћу, неопозиво
изјављујемо да ћемо, уколико будемо изабрани као најповољнији понуђач у
поступку јавне набавке бр.26/20 – Набавка камиона кипера на лизинг у
тренутку потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему
предати Наручиоцу сопствену бланко потписану и оверену меницу са меничним
овлашћењем, и то:

-за отклањање недостатака у гарантном року – у висини од од 10% од
вредности уговора без пдв-а, са роком важности 30 дана дужим од уговореног
рока;
Сопствена бланко меница и менично овлашћење мора бити потписано од
стране одговорног лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа
код пословних банака.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а
као доказ изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију
меница, овереног од пословне банке изабраног понуђача.
Понуђач истовремено са предајом сопствених бланко потписаних и оверених
меница са меничним овлашћењима, предаје Наручиоцу и копију картона
депонованих потписа као и копију захтева за регистрацију меница овереног од
стране пословне банке понуђача.
Меница са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року
биће поднета на наплату у случају да понуђач не извршава обавезу оклањања
недостатака у гарантном року.

Место_______________________ Потпис овлашћеног лица
Датум ______________________
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XIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда се саставља на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће за изградњу општине Горњи
Милановац, Тихомира Матијевића бр.4, 32 300 Горњи Милановац са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку бр. 26/20 – Набавка камиона кипера на
лизинг - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
до 06.04.2020. до 12,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евентуални број и датум понуде
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом и неотворена ће бити враћена
понуђачу.
Понуда мора да садржи читко попуњене и потписане образце из конкурсне
документације:
Понуда мора да садржи:

1) Образац понуде
2) Модел уговора
3) Образац трошкова припреме понуде
4) Образац структуре цене
5) Образац изјаве о независној понуди
6) Образац изјаве о поштовању члана 75. став 2 закона
7) изјаве о средствима обезбеђења.

3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Јавно предузеће
за изградњу општине Горњи Милановац, Тихомира Матијевића бр.4, 32 300
Горњи Милановац, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара бр. 26/20 – Набавка камиона
кипера на лизинг - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара бр. 26/20 Набавка камиона кипера
на лизинг - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара бр. 26/20– Набавка камиона
кипера на лизинг - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара бр. 26/20 – Набавка
камиона кипера на лизинг -НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОНУЂАЧ
Понуђач може доставити само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео
понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као
подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.

7. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде, наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне
вредности набавке које ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде навести назив, седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршавање набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у
уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како
се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорених обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Понуду може поднети група понуђача
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Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана
81. ст. 4. тач. 1) и 2). ЗЈН и то податке о:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис посла сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.;
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара
или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈЕ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Плаћање се врши путем финансијског лизинга са периодом отплате од 60
месеци и са учешћем од највише 25%.

Уплата месечних рата лизинг накнаде ће се вршити по средњем курсу НБС на дан
доспећа, уколико понуђач поднесе понуду у еврима.
Понуђачу није дозвољено да поднесе понуду којом захтева авансно плаћање.

9.2. Захтев у погледу места и рока испоруке

Понуђач је дужан да испоручи машину у року од 90 дана од дана
закључења уговора.
Место испоруке је адреса Наручиоца:ул.Тихомира Матијевића бр.4, Горњи
Милановац.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може
мењати понуду.
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У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, понуда ће бити одбијена
као неприхватљива.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена у понуди мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додатну
вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији
предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена
без пореза на додату вредност.
Наручилац због специфичности набавке, а на основу члана 19. став 2. Закона,
дозвољава понуђачима да цену у понуди искажу у ЕУР. У том случају ће се за
прерачун у динаре користити средњи курс НБС на дан отварања понуда.

Цена је фиксна и не може се мењати у току уговорног периода.
Промена вредности уговорене каматне стопе, односно промена висине лизинг
накнаде, за време важења уговора није дозвољена. Све вредности морају бити
исказане у истој валути.
Уколико је најповољнија понуда дата у еврима, Наручилац ће сва плаћања
вршити по средњем курсу НБС на дан доспећа обавеза.
Укупна понуђена вредност мора да обухвата све трошкове које Понуђач има у
реализацији предметне набавке, укључујући и испоруку предметних возила у
седиште Наручиоца.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће
образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНE,
ЗАШТИТЕ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ , УСЛОВА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ.
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства
финансија и привреде, а локалним пореским обавезама у – Локална пореска
администрација.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне
средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Наручилац је предвидео врсту средстава финансијског обезбеђења којима
понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и
испуњење својих уговорних обавеза.
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Понуђач коме буде додељен уговор, обавезан је да у року од три дана од дана
закључења уговора преда Наручиоцу, сопствену бланко потписану и оверену
меницу са меничним овлашћењем, и то:
- за добро извршење посла - у висини од 10% од вредности уговора без
пдв-а, са роком важности 30 дана дужим од дана истека важности уговора;

Понуђач којем је додељен уговор се обавезује да у тренутку потписивања
Записника о квалитативном и квантитативном пријему преда Наручиоцу
сопствену бланко потписану и оверену меницу са меничним овлашћењем, и то:
-за отклањање недостатака у гарантном року – у висини од од 10% од
вредности уговора без пдв-а, са роком важности 30 дана дужим од уговореног
рока;
Сопствене бланко менице и менична овлашћења морају бити потписани од
стране одговорног лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа
код пословних банака.
Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а
као доказ изабрани понуђач уз менице доставља копије захтева за регистрацију
менице, овереног од пословне банке изабраног понуђача.
Понуђач истовремено са предајом сопствених бланко потписаних и оверених
меница са меничним овлашћењем, предаје Наручиоцу и копије картона
депонованих потписа као и копије захтева за регистрацију менице овереног од
стране пословне банке понуђача.

Меница са меничним овлашћењем за добро извршење посла биће поднета на
наплату уколико понуђач не извршaва своје уговорне обавезеуу свему у складу
са закљученим уговор, изврши их делимично или касни са извршењем
уговорних обавеза.
Меница са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року
биће поднета на наплату у случају да понуђач не извршава обавезу отклањања
недостатака у гарантном року.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште или на e-mail:
nabavke@jp-gm.org) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења
у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за
подношење понуде.
У случају тражења додатних информација од наручиоца, наручилац је дужан да
заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље
одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам (8) или мање
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за
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подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење
понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима
врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид)
код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача,
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и
код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Критеријум за оцењивање и рангирање понуда је најнижа понуђена цена.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У случају да након оцењивања и рангирања понуда, постоје две или више
понуда са истом понуђеном ценом, биће изабрана понуда понуђача који је дао
дужи рок важења понуде.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити
понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све
понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем
жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу
понуђену цену, исти рок важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће
извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те
папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу
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чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који
не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења
путем жреба.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћуда је поштовао све обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да немају забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде.

19. 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.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано
лице који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и
који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца
противно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки
( у даљем тексту:Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља Наручиоцу непосредно, електронском
поштом на е-маил: nabavke@jp-gm.org или препорученом пошиљком са
повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није одређено другачије. О поднетом
Захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом
захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема
захтева за заштиту права.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико
је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3.
ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке наручиоца о додели уговора из члана 108. Закона или
одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за
подношење Захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке
на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити
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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 наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци

наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену
радњу наручиоца пре отварања понуда. Уколико подносилац захтева оспорава
одлуку о додели уговора или оспорава одлуку о обустави поступка 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 чланова 138.-167.
Закона.
УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ
ПРАВА
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12,14/15 и
68/15; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да
садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета
Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће
се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи
следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора
да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија
може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног
од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
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(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и

печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1)
и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у
оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи
за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава
организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за
подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који
имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и
другим прописом.
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Примерак правилно попуњеног налога за пренос:

Примерак правилно попуњеног налога за уплату:

НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним редоследом како је то приказано у
горе наведеним примерима. У пољу „позив на број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ «
* и сл.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор
додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог
члана, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати
одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице,
осим ако је поднет благовремен захтев 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.
Ако је у случају из става 3. овог члана због методологије доделе пондера
потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће
поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора.
У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, уколико је поднета само једна
понуда, Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношења
Захтева за заштиту права.


