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На пснпву шл. 39. и 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем
тексту: Закпн), шл. 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у
ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Сл. гласник РС” бр.
29/2013), Одлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке брпј 06-33/4/01, и Рещеоа п пбразпваоу
кпмисије за јавну набавку 06-33/4/02, припремљена је:
КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вреднпсти - Набавка и исппрука два путнишка впзила за пптребе
прпјекта "Ми бринемп п старима" за ппщтине Прибпј и Пријеппље, ЈН бр. 06-33/4/03
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I ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ
1. Ппдаци п наручипцу
Нарушилац: Опщтина Прибпј
Адреса: 12. јануара 8,Прибпј
Интернет страница: www.priboj.rs
2. Врста ппступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спрпвпди у ппступку јавне набавке мале вреднпсти у складу са
Закпнпм и ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке брпј 06-33/4/03 су дпбра – Набавка и исппрука два путнишка впзила за
пптребе прпјекта "Ми бринемп п старима" за ппщтине Прибпј и Пријеппље
4. Наппмена укпликп је у питаоу резервисана јавна набавка
/////////
5. Кпнтакт (лице или служба)
Лице (или служба) за кпнтакт: Даркп Ђпгпвић - Рукпвпдилац прпјекта "Ми бринемп п старима",
Е-mail адреса pbexchange4@gmail.com и брпј факса 033 2455044

II ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке бр. 06-33/4/03 су дпбра – Набавка и исппрука два путничка впзила за
пптребе прпјекта "Ми бринемп п старима" за ппштине Прибпј и Пријеппље - пзнака из
ппштег речника набавки - 34113000 – впзила са ппгпнпм на четири тпчка
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС ДПБАРА, РАДПВА ИЛИ
УСЛУГА, НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РПК
ИЗВРШЕОА ИЛИ ИСППРУКЕ ДПБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДПДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
1. Врста дпбра: Путничка впзила са 4x4 ппгпнпм.
2. Техничке карактеристике: Путничкп впзилп са 4x4 ппгпнпм










Ппгпн: 4x4
Тип меоача: ручни 6 брзина
Нпрма п заштити пкплине: Еурп 5
Брпј седишта: 5
Запремина мптпра: 1580-1600cm3
Највећа снага: 77-80kW CEE
Гпривп: бензин
Ручни управљач: сервп (хидраулични)
Дпдатна ппрема:
o ABS
o ппмпћ при наглпм кпчеоу
o електрпнски разделник силе кпчеоа
o ESP + ASR

Ппнуђена впзила мпрају да буду нпва.
Техничке карактеристике и ппрему впзила захтеване у техничкпј спецификацији ппнуђачи
дпказују каталпзима, прпспектима, извпдима из каталпга или извпдима са званичне web
презентације прпизвпђача – ппнуђача.
Наручилац задржава правп прпвере ппдатака из дпстављене дпкументације кпјпм се
дпказују техничке карактеристике захтеване у техничкпј спецификацији.
3. Гаранције:



Гарантни рпк: минимум 3 гпдине или пређених 100.000km
Гаранција дпступнпсти пвлашћенпг сервиса и пригиналних резервних делпва:
минимум 5 гпдина

4. Ппреклп дпбара:
Дпбра кпја се набављају и исппручују мпрају имати ппреклп из земаља чланица ЕУ или
земаља ппкривеним IPA прпгрампм. Ппреклп рпбе се навпди у Пбрасцу ппнуде, а најкасније
приликпм исппруке рпбе дпбављач је дужан да наручипцу дпстави Сертификат п ппреклу
рпбе кпји издаје или прпизвпђач дпбара или Привредна кпмпра Србије.
5. Рпк исппруке дпбара: максималнп 90 дана пд дана пптписиваоа угпвпра
6. Местп исппруке: Ппштина Прибпј, 12. јануара 8, 31330 Прибпј
7. Кпличина: Путничка впзила са 4x4 ппгпнпм

2 кпмада
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IV УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА И УПУТСТВП
КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА
1. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА

1.1.
1)
2)

3)
4)
5)

1.2.
6)

Правп на ушещће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђаш кпји
испуоава пбавезне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке дефинисане шл.
75. Закпна, и тп:
Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закпна);
Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела
прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп
примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2)
Закпна);
Да му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у
време пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3)
Закпна);
Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј
теритприји (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закпна);
Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап
пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и
услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да гарантује да је ималац
права интелектуалне свпјине (чл. 75. ст. 2. Закпна).
Ппнуђаш кпји ушествује у ппступку предметне јавне набавке, мпра испунити
дпдатне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке, дефинисане шл. 76. Закпна,
и тп:
Распплаже неппхпдним финансијским капацитетпм
- Неппхпднп је да је ппнуђаш у претхпдне три пбрашунске гпдине ( 2011., 2012. и
2013.) пстварип укупне прихпде веће пд цене дате у ппнуди у пвпм ппступку
јавне набавке и да у пвпм перипду нема исказан губитак - извещтај п бпнитетупбразац БОН-ЈН кпји издаје Агенција за привредне регистре, кпји мпра да
садржи ппдатке из претхпдне три пбрашунске гпдине (2011.,2012., 2013.),
пднпснп ппказатеље п бпнитету из претхпдне три пбрашунске гпдине.
Пвај услпв треба сампсталнп да испуни ппнуђач у случају акп ппнуду ппднпси
сампсталнп или са ппдизвпђачима, пднпснп пвај услпв треба да испуни
група ппнуђача кумулативнп.

7) кадрпвски капацитет
- да има најмаое 3 заппслена радника, дпказ је ППОД пбразац за ппследои
исплаћени месец .
Пвај услпв треба сампсталнп да испуни ппнуђач у случају акп ппнуду ппднпси
сампсталнп или са ппдизвпђачима, пднпснп пвај услпв треба да испуни група
ппнуђача кумулативнп.
8) да распплаже дпвпљним ппслпвним капацитетпм
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-да је ппнуђаш у ппследое три гпдине(2011., 2012., 2013.) врщип исппруку
дпбара у вреднпсти већпј пд 2.300.000,00 динара. Ппнуђаш кап дпказ дпставља
пптврде референци. Пптврде референци издају или пптписују купци пднпснп
нарушипци.
Ппнуђашима се дппущта да пптврде дају на слишним пбрасцима кпји садрже
све ппдатке кап у прилпженпм пбрасцу. Укпликп ппнуђаш наступа са
ппдизвпђашем, у пбзир се узимају самп референце ппнуђаша, а не и референце
ппдизвпђаша.

1.3.

Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, у складу са шланпм 80.
Закпна, ппдизвпђаш мпра да испуоава пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш.
1) дп 4) Закпна и услпв из шлана 75. став 1. ташка 5) Закпна, за деп набавке кпји ће
ппнуђаш изврщити прекп ппдизвпђаша.

1.4.

Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша, мпра
да испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) Закпна, а дпдатне
услпве испуоавају заједнп.
Услпв из шлана 75. став 1. таш. 5) Закпна, дужан је да испуни ппнуђаш из групе
ппнуђаша кпјем је ппверенп изврщеое дела набавке за кпји је неппхпдна
испуоенпст тпг услпва.
2. УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА

Испуоенпст пбавезних и дпдатних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне
набавке, у складу са шл. 77. став 4. Закпна, ппнуђаш дпказује дпстављаоем Изјаве
(Образац изјаве ппнуђача, дат је у ппглављу V пдељак 3.), кпјпм ппд пунпм
материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује да испуоава услпве за ушещће у
ппступку јавне набавке из шл. 75. и 76. Закпна, дефинисане пвпм кпнкурснпм
дпкументацијпм,
Изјава мпра да буде пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена
пешатпм. Укпликп Изјаву пптписује лице кпје није уписанп у регистар кап лице
пвлащћенп за заступаое, пптребнп је уз ппнуду дпставити пвлащћеое за пптписиваое.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране
пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.
Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, ппнуђаш је дужан да дпстави
Изјаву ппдизвпђаша (Образац изјаве ппдизвпђача, дат је у ппглављу V пдељак 3.),
пптписану пд стране пвлащћенпг лица ппдизвпђаша и пверену пешатпм.
Нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд ппнуђаша, шија је
ппнуда пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид пригинал или пверену кппију
свих или ппјединих дпказа п испуоенпсти услпва.
Акп ппнуђаш у пстављенпм примеренпм рпку, кпји не мпже бити краћи пд 5 дана, не
дпстави на увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву
ппнуду пдбити кап неприхватљиву.
Ппнуђаш није дужан да дпставља на увид дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет
страницама надлежних пргана.
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Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени у
вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа
пдлуке, пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и
да је дпкументује на прпписани нашин.
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3. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА
ИЗЈАВА ППНУЂАЧА
П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ

У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу,
кап заступник ппнуђаша, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Ппнуђаш _____________________________________________[навести назив ппнуђача] у
ппступку јавне набавке - Набавка и исппрука два путнишка впзила за пптребе прпјекта "Ми
бринемп п старима" за ппщтине Прибпј и Пријеппље, брпј 06-33/4/03, испуоава све услпве из
шл. 75. и 76. Закпна, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну
јавну набавку, и тп:
1) Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући
регистар;
2) Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела
кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела
прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп
примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре;
3) Ппнуђашу није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у
време пбјаве ппзива за ппднпщеое ппнуде;
4) Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу
са прпписима Републике Србије (или стране државе када има седиште на
оенпј теритприји);
5) Ппнуђаш је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на
раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и гарантује да
је ималац права интелектуалне свпјине;
6) Ппнуђаш испуоава дпдатне услпве:
6.1)Распплаже неппхпдним финансијским капацитетпм,
6.2) Распплаже неппхпдним кадрпвским капацитетпм,
6.3) Распплаже дпвпљним ппслпвним капацитетпм

Местп: _________________

Ппнуђач:
М.П.

Датум: _________________

_____________________

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране
пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.
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ИЗЈАВА ППДИЗВПЂАЧА
П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ

У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу,
кап заступник ппдизвпђаша, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Ппдизвпђаш____________________________________________[навести назив ппдизвпђача] у
ппступку јавне набавке - Набавка и исппрука два путнишка впзила за пптребе прпјекта "Ми
бринемп п старима" за ппщтине Прибпј и Пријеппље, брпј 06-33/4/03, испуоава све услпве из
шл. 75. Закпна, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну
набавку, и тп:
1) Ппдизвпђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у
пдгпварајући регистар;
2) Ппдизвпђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних
дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна
дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп
примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре;
3) Ппдизвпђашу није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на
снази у време пбјаве ппзива за ппднпщеое ппнуде;
4) Ппдизвпђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у
складу са прпписима Републике Србије (или стране државе када има седиште
на оенпј теритприји).

Местп: _________________

Ппнуђач:
М.П.

Датум: _________________

_____________________

Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, Изјава мпра бити пптписана пд стране
пвлашћенпг лица ппдизвпђача и пверена печатпм.
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V УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ
1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Ппнуђаш ппднпси ппнуду на Српскпм језику.

2. НАЧИН НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САЧИОЕНА
Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији,
затвпрену на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први
пут птвара.
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша.
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п
групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Ппнуду дпставити на адресу: Опщтина Прибпј, 12. јануара 8, 31330 Прибпј, са назнакпм:
"Ппнуда за јавну набавку – дпбра, Набавка и исппрука два путничка впзила за пптребе
прпјекта "Ми бринемп п старима" за ппштине Прибпј и Пријеппље, брпј 06-33/4/03 - НЕ
ПТВАРАТИ”. Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране нарушипца дп
04.04.2014. гпдине дп 12,00 шаспва.
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда
налази, пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу
приспећа. Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп нарушилац ће ппнуђашу предати пптврду
пријема ппнуде. У пптврди п пријему нарушилац ће навести датум и сат пријема ппнуде.
Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја је
примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се
неблагпвременпм.
Ппнуда мпра да садржи:
 пптписане и пверене пбрасце ппнуде
 пппуоен, пптписан и пверен угпвпр
 сва пратећа дпкументација кпја се захтева ппзивпм.
3. ПАРТИЈЕ
/////////
4. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду на
нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде.
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Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп
дпставља.
Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу: Опщтина Прибпј, 12. јануара 8,
31330 Прибпј, са назнакпм:
„Измена ппнуде за јавну набавку -дпбра – Набавка и исппрука два путничка впзила за
пптребе прпјекта "Ми бринемп п старима" за ппштине Прибпј и Пријеппље, брпј 06-33/4/03 НЕ ПТВАРАТИ” или
„Дппуна ппнуде за јавну набавку дпбра – Набавка и исппрука два путничка впзила за пптребе
прпјекта "Ми бринемп п старима" за ппштине Прибпј и Пријеппље, брпј 06-33/4/03 - НЕ
ПТВАРАТИ” или
„Пппзив ппнуде за јавну набавку дпбра – Набавка и исппрука два путничка впзила за пптребе
прпјекта "Ми бринемп п старима" за ппштине Прибпј и Пријеппље, брпј 06-33/4/03 - НЕ
ПТВАРАТИ” или
„Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку дпбра – Набавка и исппрука два путничка впзила
за пптребе прпјекта "Ми бринемп п старима" за ппштине Прибпј и Пријеппље, брпј 06-33/4/03
- НЕ ПТВАРАТИ”.
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду
ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и
навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју ппнуду.
6. УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј
ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких ппнуда.
У Обрасцу ппнуде (ппглавље VI), ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли
ппднпси ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем.
7. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Обрасцу ппнуде (ппглавље VI)
наведе да ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће
ппверити ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и деп предмета набавке кпји ће
изврщити прекп ппдизвпђаша.
Ппнуђаш у Обрасцу ппнуде навпди назив и седищте ппдизвпђаша, укпликп ће делимишнп
изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу.
Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси
ппнуду са ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј набавци.
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Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у
ппглављу IV кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се дпказује испуоенпст
услпва (Образац изјаве из ппглаваља IV пдељак 3.).
Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне набавке,
пднпснп изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, ради
утврђиваоа испуоенпсти тражених услпва.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити сппразум
кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне
набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке из шлана 81. ст. 4. таш. 1) дп 6) Закпна и тп ппдатке п:
 шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће
заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем,
 ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша пптписати угпвпр,
 ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша дати средствп пбезбеђеоа,
 ппнуђашу кпји ће издати рашун,
 рашуну на кпји ће бити изврщенп плаћаое,
 пбавезама свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое угпвпра.
Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у
ппглављу V кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се дпказује испуоенпст
услпва (Образац изјаве из ппглавља V пдељак 3.).
Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.
Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или заједнишку
ппнуду у име задругара.
Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п јавнпј
набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм.
Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне набавке и
угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари.
9. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВПСТ ППНУДЕ
9.1. Захтеви у ппгледу нашина, рпка и услпва плаћаоа.
Рпк плаћаоа је 15 дана пд дана исппруке дпбара на пснпву дпкумента кпје исппставља
ппнуђаш (рашун и птпремница) и записника п примп-предаји дпбара пптписанпг пд стране
нарушипца и ппнуђаша, кпјим се пптврђује квалитативна и квантитативна исппрука дпбара.
Средства за реализацију набавке су пбезбеђена бучетпм прпјекта "Ми бринемп п старима"
кпји кпфинансира Еврппска унија збпг шега је плаћаое дпбара пслпбпђенп ПДВ-а. Прпцедуру
пслпбађаоа пд ПДВ-а спрпвпди надлежнп лице нарушипца у сарадои са ппнуђашем.
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Плаћаое се врщи уплатпм на рашун ппнуђаша.
Ппнуђашу није дпзвпљенп да захтева аванс.
9.2. Захтеви у ппгледу гарантнпг рпка



Гарантни рпк: минимум 3 гпдине или пређених 100.000km
Гаранција дпступнпсти пвлашћенпг сервиса и пригиналних резервних делпва:
минимум 5 гпдина

9.3. Захтев у ппгледу рпка (исппруке дпбара, изврщеоа услуге, извпђеоа радпва)
Рпк исппруке дпбара, не мпже бити дужи пд 90 дана пд дана закљушеоа угпвпра.
Местп исппруке– на адресу: Опщтина Прибпј, 12. јануара 8, 31330 Прибпј
9.4. Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 90 дана пд дана птвараоа ппнуда.
У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи пд
ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде.
Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде на мпже меоати ппнуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ
Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату вреднпст, са урашунатим свим
трпщкпвима кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за пцену
ппнуде узимати у пбзир цена без ппреза на дпдату вреднпст.
У цену је урашунатп цена предмета јавне набавке дпбара - Набавка и исппрука два путнишка
впзила за пптребе прпјекта "Ми бринемп п старима" за ппщтине Прибпј и Пријеппље.
Цена је фиксна и не мпже се меоати.
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм
92. Закпна.

11. ППДАЦИ П ДРЖАВНПМ ПРГАНУ ИЛИ ПРГАНИЗАЦИЈИ, ПДНПСНП ПРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ
ТЕРИТПРИЈАЛНЕ АУТПНПМИЈЕ ИЛИ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ ГДЕ СЕ МПГУ БЛАГПВРЕМЕНП
ДПБИТИ ИСПРАВНИ ППДАЦИ П ППРЕСКИМ ПБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАППШЉАВАОУ, УСЛПВИМА РАДА И СЛ., А КПЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕОЕ
УГПВПРА П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ
Ппдаци п ппреским пбавезама се мпгу дпбити у Ппрескпј управи, Министарства финансија и
привреде.
Ппдаци п защтити живптне средине се мпгу дпбити у Агенцији за защтиту живптне средине и у
Министарству енергетике, развпја и защтите живптне средине.
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Ппдаци п защтити при заппщљаваоу и услпвима рада се мпгу дпбити у Министарству рада,
заппщљаваоа и спцијалне пплитике.
12. ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАЧИМА НА
РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје нарушилац ставља на
распплагаое.
13. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику (путем ппште на адресу наручипца, путем
електрпнске ппште pbexchange4@gmail.com или путем факса на брпј 033 2455044) тражити
пд нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде,
најкасније 5 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде.
Нарушилац ће заинтереспванпм лицу у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева за
дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр дпставити у
писанпм пблику и истпвременп ће ту инфпрмацију пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на
свпјпј интернет страници.
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтев за дпдатним
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, ЈН бр 06-33/4/03.
Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 или маое дана пре истека рпка
за ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјави пбавещтеое п
прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.
Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да
дппуоује кпнкурсну дпкументацију.
Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде телефпнпм
није дпзвпљенп.
Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен шланпм 20.
Закпна.
15. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И КПНТРПЛА КПД
ППНУЂАЧА ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА
Ппсле птвараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм пблику
захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и
уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг
ппдизвпђаша (шлан 93. Закпна).
Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изврщити
кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће ппнуђашу пставити
примерени рпк да ппступи пп ппзиву нарушипца, пднпснп да пмпгући нарушипцу кпнтрплу
(увид) кпд ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг ппдизвпђаша.
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Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака упшених
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа.
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена.
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду
пдбити кап неприхватљиву.
16. ДПДАТНП ПБЕЗБЕЂЕОЕ ИСПУОЕОА УГПВПРНИХ ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА КПЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА
СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Ппнуђаш кпји се налази на списку негативних референци кпји впди Управа за јавне набавке, у
складу са шланпм 83. Закпна, а кпји има негативну референцу за предмет набавке кпји није
истпврстан предмету пве јавне набавке, а укпликп таквпм ппнуђашу буде дпдељен угпвпр,
дужан је да у тренутку закључеоа угпвпра преда нарушипцу банкарску гаранцију за дпбрп
извршеое ппсла, кпја ће бити са клаузулама: безуслпвна и платива на први ппзив. Банкарска
гаранција за дпбрп изврщеое ппсла издаје се у висини пд 15%, пд укупне вреднпсти угпвпра
без ПДВ-а, са рпкпм важнпсти кпји је 30 (тридесет) дана дужи пд истека рпка за кпнашнп
изврщеое ппсла. Акп се за време трајаоа угпвпра прпмене рпкпви за изврщеое угпвпрне
пбавезе, важнпст банкарске гаранције за дпбрп изврщеое ппсла мпра да се прпдужи.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ
СЕ ДПДЕЉУЈЕ УГПВПР И МЕТПДПЛПГИЈА ЗА ДПДЕЛУ ППНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума „Најнижа ппнуђена цена“.
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДПДЕЛУ
УГПВПРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРПЈЕМ
ППНДЕРА ИЛИ ИСТПМ ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ
Укпликп две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, кап најппвпљнија биће
изабрана ппнуда пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип дужи гарантни рпк. У слушају истпг ппнуђенпг
гарантнпг рпка, кап најппвпљнија биће изабрана ппнуда пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип краћи
рпк исппруке.
19. ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА
Ппнуђаш је дужан да у пквиру свпје ппнуде дпстави изјаву дату ппд кривишнпм и материјалнпм
пдгпвпрнпщћу да је ппщтпвап све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на
раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да гарантује да је
ималац права интелектуалне свпјине. (Пбразац изјаве из ппглавља V пдељак 3.).
20. КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНТА И ПДГПВПРНПСТ
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

ЗА

ППВРЕДУ

ЗАШТИЋЕНИХ

ПРАВА

Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права
интелектуалне свпјине трећих лица снпси ппнуђаш.
21. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА
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Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп свакп заинтереспванп лице, или
ппслпвнп удружеое у оихпвп име.
Захтев за защтиту права ппднпси се Републишкпј кпмисији, а предаје нарушипцу. Примерак
захтева за защтиту права ппднпсилац истпвременп дпставља Републишкпј кпмисији. Захтев за
защтиту права се дпставља неппсреднп, факспм на брпј 033 2455044 или преппрушенпм
ппщиљкпм са ппвратницпм. Захтев за защтиту права се мпже ппднети у тпку целпг ппступка
јавне набавке, прптив сваке радое нарушипца, псим укпликп Закпнпм није другашије пдређенп.
О ппднетпм захтеву за защтиту права нарушилац пбавещтава све ушеснике у ппступку јавне
набавке, пднпснп пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву на Ппрталу јавних набавки,
најкасније у рпку пд 2 дана пд дана пријема захтева.
Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка, садржина ппзива за
ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације, захтев ће се сматрати благпвременим
укпликп је примљен пд стране нарушипца најкасније 3 дана пре истека рпка за ппднпщеое
ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа. У тпм слушају ппднпщеоа захтева за защтиту права
дплази дп застпја рпка за ппднпщеое ппнуда.
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из шл. 108. Закпна или пдлуке п пбустави ппступка
јавне набавке из шл. 109. Закпна, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права је 5 дана пд дана
пријема пдлуке.
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку јавне
набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп
ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре
истека тпг рпка.
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране истпг
ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је
ппднпсилац захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.
Ппднпсилац захтева је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати таксу пд 40.000,00
динара (брпј жирп рашуна: 840-742221843-57, ппзив на брпј 50-016, сврха: Републишка
административна такса са назнакпм набавке на кпју се пднпси, кприсник: Бучет Републике
Србије).
Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 138. - 167. Закпна.
22. РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд 8
дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149. Закпна.
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре истека рпка
за ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2. ташка 5) Закпна.
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VI ПБРАЗАЦ ППНУДЕ
Ппнуда бр ________________ пд __________________ за јавну набавку - Набавка и исппрука
два путничка впзила за пптребе прпјекта "Ми бринемп п старима" за ппштине Прибпј и
Пријеппље, брпј 06-33/4/03,

1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Назив ппнуђача:
Адреса ппнуђача:
Матични брпј ппнуђача:
Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача
(ПИБ):
Име пспбе за кпнтакт:
Електрпнска адреса ппнуђача (e-mail):
Телефпн:
Телефакс:
Брпј рачуна ппнуђача и назив банке:
Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра

2) ППНУДУ ППДНПСИ:
А) САМПСТАЛНП
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ
Наппмена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу, укпликп
се ппнуда ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим учесницима заједничке ппнуде,
укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача

3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ
1)

Назив ппдизвпђача:
Адреса:
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Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће извршити ппдизвпђач:
Деп предмета набавке кпји ће извршити
ппдизвпђач:
2)

Назив ппдизвпђача:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

Прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће извршити ппдизвпђач:
Деп предмета набавке кпји ће извршити
ппдизвпђач:
Наппмена:
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе ппнуду са
ппдизвпђачем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђача пд места предвиђених у табели,
пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и
дпстави за свакпг ппдизвпђача.

4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

2)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

3)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
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Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Наппмена:
Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе
заједничку ппнуду, а укпликп има већи брпј учесника у заједничкпј ппнуди пд места
предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју
примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппнуђача кпји је учесник у заједничкпј ппнуди.

5) ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Набавка и исппрука два путничка впзила за пптребе прпјекта
"Ми бринемп п старима" за ппштине Прибпј и Пријеппље, брпј 06-33/4/03
Путничкп впзилп са 4x4 ппгпнпм - кпмада 2
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-пм
Рпк важеоа ппнуде
Рпк исппруке
Гарантни перипд
Земља ппрекла рпбе
Местп и нашин исппруке

Местп: _________________

Ппнуђач:
М.П.

Датум: _________________

_____________________

Наппмене:
Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује да су
тачни ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку
ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују и печатпм
пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да пдреди једнпг
ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и печатпм пверити пбразац ппнуде.
Укпликп је предмет јавне набавке пбликпван у више партија, ппнуђачи ће пппуоавати
пбразац ппнуде за сваку партију ппсебнп.
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VII МПДЕЛ УГПВПРА
НАБАВКА И ИСППРУКА ДВА ПУТНИЧКА ВПЗИЛА
ЗА ППТРЕБЕ ПРПЈЕКТА "МИ БРИНЕМП П СТАРИМА"
ЗА ППШТИНЕ ПРИБПЈ И ПРИЈЕППЉЕ
Закључен између:
Опщтина Прибпј
са седищтем у Прибпју, улица 12. јануара 8, ПИБ: 101207254, Матишни брпј: 07158289
Брпј рашуна: 840-2971741-78 - Управа за Трезпр,
Телефпн: 033/ 2445648; Телефакс:033/ 2445446
кпга заступа Председник ппщтине Лазар Рвпвић
(у даљем тексту: нарушилац)
и
................................................................................................
са седищтем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матишни брпј: ........................................
Брпј рашуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефпн:............................Телефакс:
кпга заступа...................................................................
(у даљем тексту: исппрушилац),
Оснпв угпвпра:
ЈН Брпј: 06-33/4/03
Брпј и датум пдлуке п дпдели угпвпра:...............................................
Ппнуда изабранпг ппнуђача бр. ______ пд...............................
Угпвпрне стране су се сагласиле п следећем:
Члан 1.






да је наручилац, на пснпву Закпна п јавним набавкама ( "Службени гласник Републике
Србије",бр. 124/2012) - Набавка и исппрука два путничка впзила за пптребе прпјекта
"Ми бринемп п старима" за ппштине Прибпј и Пријеппље, спрпвеп ппступак јавне
набавке мале вреднпсти ппд редним брпјем 06-33/4/03;
да је исппручилац дпбара дпставип ппнуду бр. _________________ пд
____________.гпдине, кпја се налази у прилпгу угпвпра и саставни је деп пвпг угпвпра;
да ппнуда исппручипца у пптпунпсти пдгпвара спецификацији из кпнкурсне
дпкументације, кпја се налази у прилпгу угпвпра и саставни је деп пвпг угпвпра;
да је наручилац у складу са Закпнпм п јавним набавкама, на пснпву исппручипчеве
ппнуде и Одлуке п дпдели угпвпра бр.____________ пд ______________.гпдине изабрап
исппручипца за исппруку дпбара.
Предмет угпвпра
Члан 2.
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Предмет угпвпра је Набавка и исппрука два путничка впзила за пптребе прпјекта "Ми
бринемп п старима" за ппштине Прибпј и Пријеппље, и ближе је пдређена усвпјенпм
ппнудпм исппручипца брпј _____________ пд _________ 2014. гпдине кпја је саставни деп пвпг
угпвпра.
Члан 3.
Угпвпрена цена:
Исппручилац се пбавезује да изврши набавку и исппруку два путничка впзила за пптребе
прпјекта "Ми бринемп п старима" за ппштине Прибпј и Пријеппље, пп цени пд:
 цена дпбара _____________., ПДВ ___________., УКУПНО _______________
Угпвпрена цена је фиксна и не мпже се меоати.
Члан 4.
Исппручилац се пбавезује да набавки и исппручи два путничка впзила за пптребе прпјекта
"Ми бринемп п старима" за ппштине Прибпј и Пријеппље, из члана 2. пвпг угпвпра набави и
исппручи ппд услпвима из кпнкурсне дпкументације и прихваћене ппнуде.
Акп се записнички утврди да Набавка и исппрука два путничка впзила за пптребе прпјекта
"Ми бринемп п старима" за ппштине Прибпј и Пријеппље,кпје је исппручилац исппручип
наручипцу имају недпстатке у квалитету и пчигледних грешака, исппручилац мпра истп п
свпм трпшку птклпнити,
Члан 5.
Ппнуђач је пбавезан да исппруку дпбара изврши у рпку пд 90 дана пд дана пптписиваоа
угпвпра.
Сматра се да је извршена адекватна исппрука када пвлашћенп лице наручипца на месту
исппруке изврши квалитативан пријем, штп се пптврђује записникпм, кпји пптписују
присутна пвлашћена лица исппручипца и наручипца .
Члан 6.
Записник из члана 5.пвпг угпвпра и уреднп дпстављен рачун, представљају пснпв за плаћаое
угпвпрне цене.
Наручилац се пбавезује да исппручипцу плати угпвпрену цену у рпку пд 15 дана пд дана
набавке и исппруке, а на пснпву исправне фактуре, на рачун исппручипца
бр._______________, кпд ___________-банке.
Члан 7.
Гарантни рпк за Набавку и исппруку дпбара је:



Гарантни рпк: минимум 3 гпдине или пређених 100.000km
Гаранција дпступнпсти пвлашћенпг сервиса и пригиналних резервних делпва:
минимум 5 гпдина
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Члан 8.
У случају да Извршилац дпбара свпјпм кривицпм не исппштује прецизиране рпкпве за
извршеое дпбара из члана 2. пвпг Угпвпра, Наручилац има правп:
 да захтева испуоеое Угпвпра и накнаду штете насталу застпјем у висини
причиоене штете;
 да захтева исплату угпвпрене казне у висини пд 1% пд угпвпрене вреднпсти за сваки
дан закашоеоа у пднпсу на угпвпрени рпк, а највише 5% пд угпвпрене вреднпсти;
 зарачунате пенале Наручилац дпбара мпже умаоити пд рачуна извршипца дпбара,
без даље сагласнпсти истпг.
Члан 9.
Све евентуалне сппрпве кпји настану из, или ппвпдпм, пвпг угпвпра угпвпрне стране ће
ппкушати да реше сппразумнп.
Укпликп сппрпви између купца и прпдавца не буду решени сппразумнп, угпвара се
надлежнпст стварнп надлежнпг суда у Прибпју.
Члан 10.
Овај угпвпр се мпже изменити самп писаним анекспм, пптписаним пд стране пвлашћених
лица угпвпрних страна.
На све штп није регулисанп клаузулама пвпг угпвпра, примениће се пдредбе Закпна п
пблигаципним пднпсима.
Овај угпвпр је сачиоен у 4 (четири) истпветна примерка, пп 2 (два) примерка за пбе
угпвпрне стране
ЗА ИСППРУЧИПЦА:

ЗА НАРУЧИПЦА:

___________________________

___________________________

Наппмене: пвај мпдел угпвпра представља садржину угпвпра кпји ће бити закључен са
изабраним ппнуђачем, кап и да ће наручилац, акп ппнуђач без пправданих разлпга пдбије да
закључи угпвпр п јавнпј набавци, накпн штп му је угпвпр дпдељен, Управи за јавне набавке
дпставити дпказ негативне рефренце, пднпснп исправу п реализпванпм средству
пбезбеђеоа испуоеоа пбавеза у ппступку јавне набавке.
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VIII ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ

У складу са шланпм 88. став 1. Закпна, ппнуђаш__________________________ *навести назив
ппнуђача], дпставља укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде, какп следи у
табели:
ВРСТА ТРПШКА

ИЗНПС ТРПШКА У РСД

УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ
Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд
нарушипца накнаду трпщкпва.
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, нарушилац је
дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу
са технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд
услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди.
Наппмена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп

Местп: _________________

Ппнуђач:
М.П.

Датум: _________________

_____________________
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X ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

У складу са шланпм 26. Закпна, ________________________________________,
(Назив ппнуђаша)
даје:

ИЗЈАВУ
П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у ппступку
јавне набавке дпбара - Набавка и исппрука два путнишка впзила за пптребе прпјекта "Ми
бринемп п старима" за ппщтине Прибпј и Пријеппље, брпј 06-33/4/03, ппднеп независнп, без
дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима.

Местп: _________________

Ппнуђач:
М.П.

Датум: _________________

_____________________

Наппмена: у случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди,
наручулац ће пдмах пбавестити прганизацију надлежну за заштиту кпнкуренције.
Организација надлежна за заштиту кпнкуренције, мпже ппнуђачу, пднпснп
заинтереспванпм лицу изрећи меру забране учешћа у ппступку јавне набавке акп утврди да
је ппнуђач, пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у
смислу закпна кпјим се уређује заштита кпнкуренције. Мера забране учешћа у ппступку
јавне набавке мпже трајати дп две гпдине. Ппвреда кпнкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закпна.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране
пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.
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