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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац : ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧОКА
Aдреса: Палих бораца бр.5, 23320 Чока
ПИБ:101417500
Maтични број:08148058
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу сa Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 03/2019 je добро - Набавка новог трактора са даском за
снег
Oзнака из ОРН: 16700000
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора o jaвној набавци.
5. Резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка.
6. Eлектронска лицитација
Не спроводи се електронска лицитација
7. Koнтакт лице
Миодраг Грбин
Тел.064/8589-215
jkpcoka@mts.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

•

Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности бр. 03/2019 je добро - Набавка новог
трактора са даском за снег (1 комад)
Oзнака из ОРН: 16700000-трактори.

•

Партије: Предметна јавна набавка није обликована у више партија.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

УСЛОВИ :
- да има кабину
- да има сву неопходно потребну документацију
- да се предметни трактор у моменту подношења понуде налази у Републици
Србији.
- да поседује даску за снег

Наручилац спроводи поступак јавне набавке мале вредности
ЈЕДНОГ НОВОГ
СТАНДАРДНОГ ТРАКТОРА СА КАБИНОМ – у даљем тексту: нови трактор) СА
ДАСКОМ ЗА СНЕГ све на паритету фцо двориште наручиоца.

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
МОТОР
- Номинална снага мотора (kW/ks): 60/81
- Запремина: 4.750 cm3
- Систем хлађења : вода - антифриз
- Број цилиндара: 4 ком
ПУМПА ЗА УБРИЗГАВАЊЕ ГОРИВА
- Линијска
МЕЊАЧ
- Механички са редуктором,
- Број степени преноса напред/назад: 18/4
ХИДРАУЛИЧНИ СИСТЕМ
- Број хидрауличних прикључака : минимум 2 пара
ПРИКЉУЧНО ВРАТИЛО
- Независно, 540/1000
МОЋ ПОДИЗАЊА
- 3500 kg
ТЕЖИНА СА БАЛАСТОМ
- Тежина машине са баластом: 4.100 kg
ЗАПРЕМИНА РЕЗЕРВОАРА
- Запремина резервоара: 130 l

СВЕТЛА
- 2 главна фара
- 2 предња позициона
- 2 предња мигавца
- 2 задња позициона, стоп светла
- 2 задња мигавца
- 2 радна фара
- Ротационо светло.
СТАНДАРДНА ОПРЕМА
- Атестирана затворена кабина са седиштем,
- Kабина са грејно-вентилационим уређајем,
- Ручна паркинг кочница,
- Подесива потезница,
- Компресор,
ДАСКА ЗА СНЕГ
Техничке карактеристике:
- Качење на стандардни предњи мост трактора,
- Хидрауличко дизање и спуштање,
- Закретање 60-90 степени,
- Заштитна гума са доње стране,
- Радна ширина даске: 2,5 m,
- Висина даске: 70 cm,
- Маса даске: 305 kg,
- Радна брзина: 5-12 km/h
- Комплет опрема за качење, механизам за управљање из кабине.
СЕРВИС
- Обезбеђење сервиса у гарантном и вангарантном року
- Сервисна реакција у року од 48 сати
- Обезбеђени резервни делови
- Понуђач је у обавези да уз трактор са даском за снег са свом неопходно потребном
пратећом документацијом испоручи каталог резервних делова и упутство за
руковање на српском језику или са преводом на српски језик.
- За испуњење захтева о сервисној подршци потребан је доказ о власништву или закупу
сервисног објекта или Уговор закључен са овлашћеним сервисом који ће га заступати
најмање за период трајања гарантног рока.

- Цена обухвата цену једног новог трактора са даском за снег са трошковима превоза испоруке до наручиоца (на паритету ФЦО ДВОРИШТЕ НАРУЧИОЦА).
Напомена:
Сходно одредбама члана 93. Закона о јавним набавкама наручилац од понуђача може
да захтева додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу , вредновању и
упоређивању понуда а пре доношења одлуке задржава право непосредне контроле
односно увида на лицу места код понуђача о стању возила која је предмет ове
набавке.
Понуђено добро мора испунити све захтеве из техничке спецификације по овом
јавном позиву, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.
Такође, Наручилац задржава право да, уколико изрази сумњу у испоручени квалитет
добара који се испоручују, затражи замену или проверу квалитета од надлежне
организације или установе (све трошкове носи изабрани понуђач ако се докаже да је
наручиоц био у праву).

Упознат и сагласан са
Техничким спецификацијама
М.П.
________________________________
Овлашћено лице понуђача

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТИ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(члан 75. став 1. тачка 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко кривично дело као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (члан 75 1) тач. 2) Закона);
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
(члан 75. став 1. тачка 4) Закона);
4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке: у предметној јавној набавци се не издаје дозвола (члан 75. став 1. тачка
5) Закона);
Понуђач је дужан да приликом састављања понуда изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забране обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2.Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове дефинисане чл. 76. Закона и то:
- Да је понуђач овлашћени продавац/дилер/дистрибутер понуђеног возила, да за
понуђено возило постоји фабричка гаранција и да је понуђач овлашћени сервисер
за понуђено возило или да има Уговор закључен са овлашћеним сервисом који
ће га заступати најмање за период трајања гарантног рока
НАПОМЕНА: Уколико понуђач не достави доказе којима гарантује испуњеност
додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, а који су горе наведени,
његова понуда биће одбијена као неприхватљива.
Страно правно лице као подносилац понуде може, уколико се та доказна документација
не издаје у земљи у којој има седиште, приложити своју писану изјаву дату под
кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или
управним органом, нотар или другом надлежном органу те државе, а наручилац је
дужан да провери да ли су испуњени услови за примену тог средства.
Наведени докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а
уколико подносилац понуде испуњава све услове, дужан је након достављања писаног
позива наручиоца доставити оригинал или оверену копију доказа у одговарајућем року
који одреди наручилац.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора испунити обавезне услове из члана 75. став 1.тач.1) до 4) Закона и
услов из члана 75.тач.5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
1.4.Уколико понуду подноси група понуђача,сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. сав 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.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке доказује
понуђачом достављањем следећих доказа:
1) услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази 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, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре; 2) извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којом потврђује да правно лице није
осуђивана за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) извод из казнене
евиденције, односно уверења 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. Предузетници и физичка лица: извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којом потврђује да није осуђиван
за неко од кривичних дела као члан организиране 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 мјесту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Уверење Пореске управе Министарства
финансија да је измрио доспеле порезе и доприноси и уверење надлежне управе
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода или потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

4) услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: у предметној јавној набавци не издаје се
дозвола.
5)Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75.ст 2. Закона)
За доказивање испуњености додатних услова из члана 76. Закона, понуђач доставља
заједно са понудом:
• Уговор, потврда или други одговарајући правни акт са произвођачем добаравозила из којег се јасно и недвосмислено може утврдити да је понуђач
овлашћени продавац/дистрибутер/дилер возила и овлашћени сервисер за
понуђено возило или Уговор закључен са овлашћеним сервисом који ће га
заступати најмање за период трајања гарантног рока
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), доказ из
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђача из групе понуђача којем
је поверено извршење дела набавке за који је неопходно испуњавање тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказ да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона, доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке које ће понуђач
извршити преко подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора тражити од понуђача,
чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, одговарајућем року који не може бити краћи од пет дана, не
доставити на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће одбити
његову понуду као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају доставити доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача код Агенције за привредне регистре
морају доставити у Понуди доказ у упису у регистар понуђача (Решење о упису или
Извод из регистра).

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, ако нема доказе одређене
конкурсном документацијом, уколико понуђач наведе на интернет страници на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Ако 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 под кривичном и материјалном
одговорношћу оверене пред надлежним судским или управним органуом, нотар или
другом надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може проверити да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавештава наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке, који наступи до доношења
одлуке, односно склапања уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује прописан начин.
Наручилац у складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама, а у поступку
предметне јавне набавке добара, ПРИХВАТА да испуњеност обавезних услова
(чл. 75. став 1. тачка 1,2 и 4 и чл.75.став 2.) понуђачи докажу достављањем у
понуди ИЗЈАВЕ којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњавају услове (чл. 75. став 1. тачка 1,2 и 4 и чл.75. став 2.)
(обрасци дати у конкурсној документацији –попунити, потписати и оверити).

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈИ ЈЕ ПОНУДА МОРА ДА БУДУ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико понуђач достави понуду који није
на српском језику, наручилац ће одбити његову понуду као неприхватљиву.
Документација, ако је дата на страном језику, мора бити преведена на српски језик и
оверена од судског тумача.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену тако да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
отвара први пут.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти треба навести да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставите на адресу: ЈКП ЧОКА, Чока ул. Палих бораца бр.5, 23320 Чока, са
назнаком: ,, Понуда за јавну набавку добра - Набавка новог трактора са даском за снег
ЈН бр.03/2019 - НЕ ОТВАРАТИ ".
Понуда се сматра благовременом ако је примљена од стране наручиоца до
19.07.2019.год. до 10:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се налази
понуда, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу пријема. Уколико је понуда достављена директно, наручилац ће доставити
понуђачу потврду о пријему понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и
сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата за подношење понуда, сматраће се
неблаговременом и биће,по окончању поступка отварања понуда, враћена неотворена
понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи:
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

Податке о понуђачу - попуњен, потписан и оверен оверен образац;
Податке о подизвођачу - ако се подноси понуда са подизвођачем / има, -за
сваког подизвођача - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
Податке о понуђачима који учествују у заједничкој понуди – уколико се
подноси заједничка понуда - за сваког учесника у заједничкој понуди - попуњен,
потписан и печатом оверен образац;
Техничке спецификације - потписан и печатом оверен образац;
Образац понуде - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
Образац структуре цене - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
Доказе којима понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75.
Закона о јавним набавкама;
Доказе којима понуђач доказује испуњеност додстног услова из члана 76.
Закона о јавним набавкама
Изјаву о независној понуди - попуњену, потписану и печатом оверену;
Изјаву да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде - попуњена, потписана и печатом оверена;
Модел уговора - који је саставни део конкурсне документације попуњен на
означеним местима, потписан и печатом оверен;
Документи којима се доказују тражене техничке карактеристике у делу III
конкурсне документације.

3. ПАРТИЈЕ: Јавна набавка није обликована по партијама.

4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА: Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
Уколико понуђач поднесе понуду са варијантама понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуда понуђач може изменити, допунити или oпозвати своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП ЧОКА, Чока
ул .Палих бораца бр .5, 23320 Чока са назнаком:
"Измена понуде за јавну набавку добра - Набавка новог трактора са даском за
снег, ЈН бр. 03 / 2019 - НЕ ОТВАРАТИ "или
"Допуна понуда за јавну набавку добра - Набавка новог трактора са даском за
снег, ЈН бр. 03 / 2019- НЕ ОТВАРАТИ "или
"Опозив понуде за јавну набавку добра Набавка новог трактора са даском за
снег, ЈН бр.03/ 2019 - НЕ ОТВАРАТИ "или
"Измена и допуна понуде за јавну набавку добра - Набавка новог трактора са
даском за снег, ЈН бр. 03/2019 - НЕ ОТВАРАТИ ".
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти треба навести да се ради о групи понуђача
и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може повући нити изменити своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЦКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може подниети само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачом.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачом дужан је да у Oбрасцу понуде
(поглавље VI) наведе да подноси понуду са подизвођачом, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке повјерити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачом, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.

Понуђач је дужан да достави доказе о испуњености услова наведених у поглављу IV
конкурсне документације за подизвођаче, у складу са Упутством како доказати
испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети групу понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2)
Закона и на податке о:
• члану групе која ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова наведених у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како доказати 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 на своје име за обавезе из поступака јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
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
КОЈИ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДА
9.1. Плаћање
Плаћање се врши вирмански уплатом на рачун понуђача.
Плаћање се врши на основу фактуре и то у року од најдуже 45 календарских дана од
дана пријема фактуре/рачуна након извршење испоруке добара.
Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама ( "Сл.гласник РС" бр. 119/12,68/15 и 113/17)
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок на квалитет понуђеног добра не може бити краћи од 24 месеци од дана
испоруке предметне јавне набавке. О испоруци добара сачињава се записник о
примопредаји.
9.3. Захтев у погледу испоруке добра
Место испорука је седиште наручиоца у Чоки, улица Палих бораца, бр.5.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Понуда важи минимално 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику тражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвата захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
9.5. Количина
Нови трактор са даском за снег ......комада 1.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредности, са
урачунатим свим трошковима које има понуђач у реализацији предметне јавне набавке,
при чему ће се за цену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати током уговора.
У цену је урачунато цена предмета јавне набавке, возило, и сл.
Ако је у понуди изражена необичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА
РАДА И СЛ. условима РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарству за
заштиту животне средине. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се
могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
12.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Наручилац чува као поверљиве све податке о понуђачима садржаним у понуди који су
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у
понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у
документима који су означени означени као такви, односно који у горњем десном углу
садрже ознаку “ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног
понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је
достављен уз понуду, поверљиви податак мора бити означен црвеном бојом, поред
њега мора бити наведено "ПОВЕРЉИВО", а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног

лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на
поменути начин.
Наручилац ће одбити давање информација које би значиле повреду поверљивости
података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац чува као пословну тајну имена понуђача, као и поднесене понуде, до истека
рока предвиђеног за отварање понуда.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, ЈКП
ЧОКА Палих бораца бр.5, 23320 Чока, електронске поште на е-маил jkpcoka@mts.rs
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремом
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или објашњењима конкурсне документације, доставити
одговор у писаној форми и истовремено објавити ту информацију на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или објашњења упућују се са назнаком "Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.03/2019".
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објављује
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може мењати нити
допунити конкурсну документацију.
Тражење додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ПОНУЂАЧА ПОНУДА И
КОНТРОЛА ПО ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручное оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења које ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може вршити контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона) .
Уколико наручилац оцени да су потребни додатни објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
оставити одговарајуће 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 након окончаног поступка отварања. У случају
разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична је цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће одбити
његову понуду као неприхватљиву.

15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказе за понуђача из члана 82. Закона.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "Најнижа
понуђена цена". Комисија за јавну набавку извршиће оцену понуда упоређивањем
укупне цене без ПДВ-а.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку
да додели уговор Понуђачу који је понудио дужи гарантни рок добра. У случају истог
понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је
понудио краћи рок испоруке.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да нема забране обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу X конкурсне документације).
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 подноси се наручиоцу на е-маил адресу: jkpcoka@mts.rs, или
путем поште на адресу Палих бораца бр.5, 23320 Чока са повратницом, а копија се
истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних
набавки ( у даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 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.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац

захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац преузме пре истека
рока за подношеење понуда, а након истека горе наведеног рока ( 3 дана ) сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења Одлуке о додели Уговора, Одлуке о закључењу оквирног споразума и
Одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права
је 5 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспроравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози
за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га
није поднео пре истека тог рока.
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 подношењеа претходног
захтева.
Поступак заштите права у поступцима јавних набавки прописан је чл.148. до 167. ЗЈН.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
износу од 60.000,00 динара, на број жиро рачуна: 840 – 30678845 – 06, шифра
плаћања 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке
поводом које се подноси захтев, сврха уплате: ЗЗП; назив наручиоца, број или ознака
јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; корисник; буџет
Републике Србије; назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту
права за којег је извршена уплата таксе; потпис овлашћеног лица банке.
21. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ да је понуђач у протеклих три
године у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је додељен уговор;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ који потврђује да понуђач није испунио
своје обавезе по раније уговореним јавним набавкама које су се односиле на исту
предметну набавку, за период од претходних три године.
Доказ наведеног може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњавања обавеза у поступку
јавне набавке или испуњавања уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82.

Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други
наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.
Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе
понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више
чланова групе понуђача.
Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву уколико понуђач буде изменио или
преправљао услове из конкурсне документације (услови плаћања, испоруке, вредности
понуде и сл.) или додају документе или објашњења који нису потребни у конкурсној
документацији.
Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву уколико понуђач не испуњава све
захтеве из техничке спецификације и ако понуђач не достави све документе који
доказују испуњавање техничких захтева
22. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда ће се обавити на дан 19.07.2019. године у 10:30 часова, у
просторијама наручиоца у Чоки, ул . Палих бораца бр .5.
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе
пуномоћје за учешће у поступку. Пуномоћје мора садржати датум, број, потпис
овлашћеног лица као и да буде оверен.
23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем који је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је само једна понуда поднета, наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра: Набавка
новог трактора са даском за снег - ЈН број 03/ 2019
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:_________________________________________________________
Адреса понуђача:________________________________________________________
Матични број понуђача____________________________________________________
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):______________________________
Име особе за контакт:____________________________________________________
Електронска адреса понуђача (е-маил):_____________________________________
Телефон:_______________________________________________________________
Мобилни телефон:_______________________________________________________
Број рачун понуђача и назив банке:_________________________________________
Лице овлашћено за потписивање уговора____________________________________
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

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 који ће извршити подизвођач:__________________________
_______________________________________________________________________
2)Назив подизвођача:_____________________________________________________
Адреса:________________________________________________________________
Матични број:__________________________________________________________
Порески идентификациони број:____________________________________________
Име особе за контакт:____________________________________________________
Проценат укупне вриједности набавке који ће извршити подизвођач:_____________
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:__________________________
_______________________________________________________________________

Напомена:
Табелу "Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачом, а уколико има више подизвођача од места предвиђених
у табели, потребно је копирати наведени образац у довољном броју примерака,
попунити и доставити за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)Назив учесника у заједничкој понуди:_____________________________________
Адреса:________________________________________________________________
Матични број:__________________________________________________________
Порески идентификациони број:____________________________________________
Име особе за контакт:____________________________________________________
2)Назив учесника у заједничкој понуди:______________________________________
Адреса:________________________________________________________________
Матични број:___________________________________________________________
Порески идентификациони број:____________________________________________
Име особе за контакт:____________________________________________________
3)Назив учесника у заједничкој понуди:______________________________________
Адреса:________________________________________________________________
Матични број:___________________________________________________________
Порески идентификациони број:____________________________________________
Име особе за контакт:____________________________________________________
Напомена:
Табелу "Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а ако има већи број учесника у заједничкој
понуди од мјеста предвиђених у табели, потребно је копирати наведени образац у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је
учесник у заједничкој понуди

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-НАБАВКА НОВОГ ТРАКТОРА СА ПРИКОЛИЦОМ И
ДАСКОМ ЗА ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом
најдуже у року од 45 дана од дана
пријема исправне фактуре/рачуна по
испоруци добара

Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
(минимум 60 дана)

_________дана од дана отварања
понуда

Гарантни период
(минимум 24 месеци)

_________месеци од дана испоруке
добара

Рок испоруке

У року од _________ дана, од дана
потписавања уговора.

Место и начин испоруке

Седиште наручиоца:
Чока, Палих бораца бр.5

.

Датум

Понуђач

____________________

_______________________
M. P.

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су наведени у образцу понуде. Уколико
понуђачи подносе заједнички понуду, група понуђача може се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.

6)ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА:

НОВИ ТРАКТОР СА ДАСКОМ ЗА СНЕГ (уписати произвођача,марку )

______________ динара

1. Jeдинична цена без ПДВ-а
2. Посебно сваки од трошкова који чине
јединичну цену (трошкови испоруке и сл. )

динара
динара
______________ динара

3. ПДВ

______________ динара

4. Oстали трошкови

______________ динара

5. Eвентуални попусти

______________ динара

6. УКУПНО са ПДВ-ом:

Датум

Понуђач
M. P.

_______________________

________________________

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни,овери печатом и потпише
чиме потврђује да су тачни подаци који су наведени у образцу.
Уколико понуђачи подносе заједнички понуду, група понуђача може се определи да
образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђаче из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати
и печатом оверити образац структуре цене.

Упутство како да се попуни образац структуре цене
Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:
• Под тачком 1. понуђачи уписују јединичну цену без ПДВ-а;
• Под тачком 2. уписује се износ посебно за сваки од
трошкови који чине јединичну цену (трошкови испоруке, и сл.);
• Под тачком 3. уписује се износ ПДВ у динарима;
• Под тачком 4. понуђачи уписују остале трошкове уколико их имају;
• Под тачком 5. уписује се евентуални попуст;
• Под тачком 6. уписује се укупна цена са ПДВ-ом.

VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР

О

НАБАВЦИ

новог трактора са даском за снег
Закључен дана _____________2019. године између:
1. ЈКП ЧОКА, 23320 Чока, Палих бораца бр.5, матични број:08148058 и ПИБ 101417500,
кога заступа директор Вукоман Матовић ( у даљем тексту: Наручилац ) и
2. "____________________________________________________________________"
_______________ ул. __________________________________, бр .___, матични број
______________________ и ПИБ ________________,
тек.рачун___________________________код _____________________________ кога
заступа директор _______________________________(у даљем тексту: Добављач),
и са понуђачима из групе понуђача / са подизвођачима
а______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
б_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(уколико понуђач учествује у групи понуђача прецртати "са подизвођачима ", ако
учествује са подизвођачима прецртати "са понуђачима из групе понуђача" и попунити
податке).
Основ уговора:
ЈН Број: 03 / 2019
Број и датум одлуке о додели уговора: __________ од дана _________2019.год.
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2019.год.
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка новог трактора са даском за снег за потребе купца са
карактеристикама дефинисаним у техничкој спецификацији
Произвођач___________________________________________________________
Модел_______________________________________________________________
бр.шасије___________________________бр.мотора_________________________,по
понуди продавца број:_______________од ___________________године која чини

саставни део овог Уговора (број шасије и број мотора уносе се накнадно)
Земља порекла предметног добра______________________________________.
Вредност уговора
Члан 2.
Вредност добра износи укупно:_____________________________динара без ПДВ-а,
односно ________________________________динара са ПДВ-ом.
Цена је фиксна и не може се мењати током трајања овог уговора.
Испорука добра
Члан 3.
Обавезује се Добављач да изврши испоруку добра из члана 1. овог уговора у року од
_____________дана од дана потписивања овог уговора.
Добављач ће заједно уз испоручено добро доставити Наручиоцу сву неопходну
документацију: гарантни лист, упутство за руковање, одржавање и употребу као и атест
возила.
Добављач се обавезује да приликом испоруке Наручиоцу пружи информације у погледу
руковања, одржавања и сл. за предметно добро.
Члан 4.
У случају кашњења Добављача у удносу на утврђени рок испоруке, Наручилац има
право да захтева:
1) Испуњење Уговора;
2) Исплату уговорене казне у висини 5% вредности добра за сваки дан кашњења
(купац,за уговорене и зарачунате пенале може умањити рачун продавца)
3) Раскид Уговора.
Место испоруке
Члан 5.
Место испоруке фцо седиште Купца у Чоки, ул. Палих бораца бр. 5 .
Приликом преузимања добра потписује се записник о примопредаји.
Добављач је обавезан да добро заштити од оштећења приликом транспорта и да га
преда Наручиоцу неоштећено и у исправном стању.
Возило при испоруци мора имати извршен технички преглед тако да Наручиоцу по
пријему преостаје само да изврши регистрацију возила.

Рок плаћања
Члан 6.
Наручилац се обавезује да ће вредност испорученог добра плаћати вирмански на
текући рачун бр.___________________код ______________ банке по извршеној
испоруци добра у року од 45 дана од дана службеног пријема фактуре/рачуна од стране
Наручиоца.
Гаранција квалитета
Члан 7.
У случају да испоручено добро не одговара уговореном квалитету и техничким
карактеристикама произвођача, Наручилац има право да продавцу достави писану
рекламацију коју је продавац дужан да реши у року од 3 дана од дана пријема исте.
Гарантни рок
Члан 8.
Гарантни рок је___________месеци од дана записничког пријема предмета јавне
набавке.
Добављач се обавезује да о свом трошку у гарантном року отклони кварове или
неисправност на набављеном добру у року од 5 радних дана од момента пријема
писменог обавештења од стране Наручиоца.
Средство обезбеђења
Члан 9.
Обавезује се добављач да у року од 5 дана од испоруке предметног добра као средство
финансијског обезбеђења преда Наручиоцу:
1) соло бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року регистровану у
Регистру меница Народне банке Србије, менично овлашћење у висини од 5% од
уговорене цене без ПДВ-а са роком важности 10 дана дуже од уговореног гарантног
рока и картон депонованих потписа, која ће се уновчити у случају да Добављач у
уговором утврђеном гарантном року не изврши отклањање грешака који би могли да
умање могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
Виша сила
Члан 10.
Ни једна страна неће сносити одговорност због неиспуњења обавеза изовог Уговора
употпуности или делимично, уколико је то последица пожара,земљотреса, поплава,
штрајка,увозно-извозних ограничења од стране државних институција или других
разлога који су изван контроле и једне и друге уговорне стране, а могли су да имају
утицај на реализацију уговора.
У случају више силе рокови за испуњење уговорних обавеза биће одложени сразмерно

трајању више силе.
Страна коју је задесила виша сила ће неодложно известити другу страну о том догађају
и исту потврдити у писаној форми.
Решавање спорова
Члан 10.
У случају спора који настане током извршења овог уговора, утврђује се надлежност
надлежног Привредног суда у Зрењанину.
Члан 11.
За све оно што није регулисано овим уговором, примјењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Завршне одредбе
Члан 12.
Овај уговор је састављен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна
страна задржава три примерка.

ДОБАВЉАЧ
__________________

НАРУЧИЛАЦ
_____________________
Директор:Вукоман Матовић

Напомене:
Уколико понуђач поднесе заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача,
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 и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може одредити једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
оверити печатом модел уговора.
Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, ако понуђач без оправадних разлога одбије да закључи уговор о јавној
набавци након што му је уговор додељен,наручилац ће Управи за јавне набавке
доставити доказ негативне референце,одн.исправу о реализованом средству
обезбеђења испуњења обавезе у поступку јавне набавке.

III OБРАЗАЦ ТРОШКОВА
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач_______________________________
_______________________________________________________________________
Доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуе, како следи:
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 (члан 88. став 2. ЗЈН)
Aко је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
понуђач може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 3. ЗЈН) за израде
узорака или модела, ако су израђени у складу са спецификацијом наручиоца као и
трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио
накнаду трошкова у својој понуди.
НАПОМЕНА:
- понуђач доставља попуњен, потписан и оверен овај образац уз понуду, уколико
је имао наведену врсту трошкова.
- Уколико није имао наведену врсту трошкова, понуђач достављав непопуњен,
потписан и оверен образац.
___________________
(место и датум)

____________________________
(Име и презиме овлашћеног лица)
М.П

________________________
(Потпис овлашћеног лица)

Напомена
- Ако понуду подноси понуђач самостално образац потписује и оверава сам понуђач –
његово овлашћено лице
- Ако понуду подноси понуђач са подизвођачем образац потписује и оверава сам
понуђач –његово овлашћено лице
- Ако понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац потписује и оверава
овлашћени члан групе понуђача–његово овлашћено лице.

IX OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. Закона о јавним набавкама ( „Службени
гласник РС“, број: 124/12,14/2015 и 68/15), дајемо следећу:

ИЗЈАВА О
НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду у
поступку јавне набавке добра – Набавка новог трактор са даском за снег бр.03/2019,
подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
ПОНУЂАЧ:
___________________
(место и датум)

____________________________
(Име и презиме овлашћеног лица)
М.П

________________________
(Потпис овлашћеног лица)

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције
чл.27.ЗЈН.
Напомена:
- Ако понуду подноси понуђач самостално образац потписује и оверава сам понуђач –
његово овлашћено лице
- Ако понуду подноси понуђач са подизвођачем образац потписује и оверава сам
понуђач – његово овлашћено лице и то у своје име и име својих подизвођача.
- Ако понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац потписује и оверава
овлашћени члан групе понуђача – његово овлашћено лице у име свих чланова групе
понуђача.

X OСТАЛИ ОБРАСЦИ
ОБРАЗАЦ 1

ИЗЈАВА КАО ДОКАЗ ЗА ПОНУЂАЧА
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/12 ,14/2015 и 68/2015), заступник понуђача даје следећу
ИЗЈАВУ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ
ИЗ ЧЛАНА 75.став 1. тачка 1. до 4. обавезних услова.

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да у својству
понуђача испуњавам све услове за учешће у поступку јавне набавке добра – Набавка
новог трактора са даском за снег бр.03/2019, у складу са чланом 75. став 1 тачка 1. до
4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/2015 и 68/2015), и
ове конкурсне документације.

Доказ доставља понуђач када доставља самосталну понуду и у ситуацији када
доставља понуду са подизвођачем

ПОНУЂАЧ:
___________________
(место и датум)

____________________________
(Име и презиме овлашћеног лица)
М.П

________________________
(Потпис овлашћеног лица)

Напомена:
Ову изјаву потписује понуђач-овлашћено лице, уколико понуду подноси самостално
или са подизвођачем.

ОБРАЗАЦ 2

ИЗЈАВА КАО ДОКАЗ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/12 ,14/2015 и 68/2015), заступник подизвођача даје следећу

ИЗЈАВУ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ
ИЗ ЧЛАНА 75.став 1.тачка 1до 4 обавезних услова

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да као
подизвођач испуњавам све услове за учешће у поступку јавне набавке добра –
Набавка новог трактора са даском за снег бр.03/2019, у складу са чланом 75. став 1
тачка 1. до 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/2015 и
68/2015), и ове конкурсне документације.

ПОДИЗВОЂАЧ
___________________
(место и датум)

____________________________
(Име и презиме овлашћеног лица)
М.П

________________________
(Потпис овлашћеног лица)

Напомена:
Ову изјаву потписује подизвођач.
Уколико понуђач наступа са више подизвођача образац копирати за сваког подизвођача
и поступити на исти начин.

ОБРАЗАЦ 3

ИЗЈАВА КАО ДОКАЗ
ЗА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ број 124/12 ,14/2015 и 68/2015), заступник члана групе понуђача даје следећу

ИЗЈАВУ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ
ИЗ ЧЛАНА 75.став 1.тачка 1 до 4 обавезних услова

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да у својству
понуђача-члана групе понуђача испуњавам све услове за учешће у поступку јавне
набавке добра – Набавка новог трактора са даском за снег бр.03/2019, у складу са
чланом 75. став 1 тачка 1 до 4 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/12, 14/2015 и 68/2015), и ове конкурсне документације.

ЧЛАН ГРУПЕ:
____________________________
(Име и презиме овлашћеног лица)

___________________
(место и датум)
М.П

________________________
(Потпис овлашћеног лица)

Напомена:
Ову изјаву потписује члан групе понуђача који је представник групе.
Образац копирати за сваког члана групе понуђача и поступити на исти начин

ОБРАЗАЦ 4

ИЗЈАВА КАО ДОКАЗ
О ПОШТОВАЊУ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА

На основу чл.75. став 2 . Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/12 ,14/2015и 68/2015), заступник понуђача даје следећу
ИЗЈАВУ
Да је при састављању понуде поштована обавеза које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине
и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде.

ПОНУЂАЧ:
___________________
(место и датум)

____________________________
(Име и презиме овлашћеног лица)
М.П

________________________
(Потпис овлашћеног лица)

Напомена:
- Ако понуду подноси понуђач самостално образац потписује и оверава сам понуђач –
његово овлашћено лице
- Ако понуду подноси понуђач са подизвођачем образац потписује и оверава сам
понуђач –његово овлашћено лице
- Ако понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац потписује и оверава
овлашћени члан групе понуђача–његово овлашћено лице

