ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.1-1-10/2015
НАБАВКА КАМИОНА АУТОСМЕЋАРА ПУТЕМ ЛИЗИНГА

ЈКП ,,КОМУНАЛНО'' ИВАЊИЦА

ИЗМЕЊЕНА И ДОПУЊЕНА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА БР.1-1-10/2015
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ
КАМИОНА АУТОСМЕЋАРА ПУТЕМ ЛИЗИНГА
НАПОМЕНА: Све измене и допуне конкурсне документације
у односу на основни текст, означене су црвеном бојом.
Датум и време:
Крајњи рок за достављање понуда:

09.10.2015.године до 12,00 часова

Јавно отварање:

09.10.2015.године у 12,30 часова

ИВАЊИЦА, септембар 2015.ГОДИНЕ
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије” бр. 124/2012 и 14/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник
Републике Србије” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке
број 1-1-10/15 деловодни број Одлуке 1-1-1-10-1/15 од 11.08.2015.године и
Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 1-1-1-10-2/15 од
11.08.2015.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку
КАМИОНА АУТОСМЕЋАРА ПУТЕМ ЛИЗИНГА
ЈН бр.1-1-10/2015
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина
и опис добара, начин спровођења контроле и
обезбеђења гаранције квалитета, рок и место
испoруке добра, додатне услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. Закона и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац структуре ценe са упутством како да се
попуни
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст.
2. Закона
Образац изјаве о овлашћеном сервису
Образац изјаве о обезбеђењу резервних делова
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈКП ''Комунално'' Ивањица
Адреса: ул. Зорана Ђинђића бр. 61, 32250 Ивањица
Интернет страница: jkpivanjica.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1-1-10/2015 је лизинг добра – камиона аутосмећара.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Добривоје Поповић
Е-mail адреса: jakopko@open.telekom.rs
телефон/телефакс: (032) 664-170 у периоду од 7,00-15,00 часова
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.1-1-10/2015 је лизинг добра – камиона аутосмећара.
Назив и ознака из општег речника набавке: 34144510-6 – Возила за одношење
смећа
2. Партије
Набавка није обликована у партијама, већ је обликована као јединствена
набавка.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ
И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО
ИСПОРУКЕ ДОБРА, ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
1. Врста и количина добара
Предмет набавке је једно ново специјално комунално возило за сакупљање,
стискање и превоз комуналног отпада, са новом надградњом - спремником
запремине најмање 12 m3, са монтираним механизмом за истресање тип AU (за
дизање и пражњење стандардних посуда за отпатке од 80 литара до 1.100
литара), офарбаним и монтираним на шасију приређену за комуналну
надградњу.
Под новим возилом са надградњом подразумева се некоришћено возило, са
целокупном новом конструкцијом и уграђеним потпуно новим склоповима,
подсклоповима, деловима и другим уградбеним ставкама, произведено
најраније 2015. године и које се након испоруке први пут региструје.
2. Техничке карактеристике, квалитет и опис добара
Понуђено возило са надградњом мора бити у складу са важећим прописима
Републике Србије, Законом о безбедности саобраћаја на путевима (,,Службени
гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011 и 55/2014) и Правилником о подели
моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају
на путевима (,,Службени гласник РС", бр. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013,
102/2014 и 41/2015).
За сваку могућу неусаглашеност карактеристика возила и надградње са
законима, правилницима и стандардима Републике Србије и/или Европске
уније у потпуности одговара изабрани понуђач.
Сви материјали од којих је израђено возило не смеју ни на који начин
здравствено да штете свима онима који су у контакту са возилом (путници,
возачи, случајни пролазници - пешаци).
У случају пожара на возилу не смеју да настану отровни и агресивни гасови као
продукт сагоревања.
2.1. Техничке карактеристике теретног возила – подвоз за смећар
Основне карактеристике
Година производње
Погон
Дозвољена маса возила
Међуосовинско растојање

2015
4x2
минимум 15.990 kg
4.000 – 4.250 mm
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Мотор
Дизел мотор снаге
минимум 160 kW
Запремина мотора
6.500 до 7.500 cm3
SCR (Selective Catalytic Reduction) систем без рециркулације издувних
гасова (без EGR-a)
Емисија издувних гасова, минимум ЕУРО 5
Мењач
Мануелни са мин 6+1 степени преноса
Извод снаге усклађен са захтевима надградње
Резервоар за гориво
Запремина
Могућност закључавања

минимум 200 L
Ослањање

Напред минимум 5,8 тона
Назад минимум 10,9 тона

механичко
механичко
Кочиони систем

Предња осовина
Задња осовина
Безбедносни систем

диск кочнице
диск или добош кочнице
ABS, ESP
Кабина

Дневна кабина без прозора позади
Број седишта
1+2
Седишта подесива са сигурносним појасевима
Седиште возача пнеуматски ослоњено
Управљачки механизам
Серво управљач хидрауличког типа
Подешавање положаја волана по висини и нагибу
Остало
Звучни сигнал при кретању уназад
Дигитални тахограф за два возача
Спољашња заштита од сунца
Ел. подесиви грејани ретровизори
Светла за маглу
Радио CD MP3
Кодирани кључ
Блокада диференцијала на погонској осовини
Прикључне тачке за принудну вучу возила напред и позади
Темпомат
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Клинасти подметачи за точкове
Алат
Дизалица
Боја - бела
2.2. Техничке карактеристике надградње
Основне карактеристике
Надградња са утоваром позади по принципу потисне плоче
Највећа тежина (самог возила и терета) мора да буде усаглашена са
носивошћу камиона
Континуирани варови на целој конструкцији за спречавање стварања
корозије
Запремина товарног сандука надградње најмање 12 m3
Максимална висина возила 3.300 mm
Максимална ширина надградње 2.500 mm
Максимална укупна дужина комплетног возила 7.850 mm
Маса надградње 5 до 6 тона
Степен сабијања најмање 5:1
Најмање 5 тона отпадака према хомологацији
Задња врата са механизмом сабијања
Удаљеност корита надградње од земље најмање 450 mm
Дно корита израђено од материјала отпорног на хабање (најмање
HARDOX 450 или еквивалент) дебљине од најмање 6 mm
Корито (непомично) запремине најмање 1,5 m3
Задња врата се морају аутоматски закључавати и откључавати
приликом затварања односно отварања
Закључавање задњих врата помоћу челичног штапа, који je монтиран
на задњим вратима без додатних ротационих елеменaта
Самочишћење корита задњих врата приликом пражњења надградње
Заптивање између прихватника и товарног сандука са гуменим
профилом, који спречава било какво цурење
Угао дизања задњих врата максимално 85 степени у односу на радни
положај
Дводелни механизам компактирања - кашика и клизна плоча којима су
хабајуће површине израђене од челика отпорног на хабање (најмање
HARDOX 450 или еквивалент) дебљине 4 односно 8 mm
Сви цилиндри са уграђенима Г-клизним лежајевима са мазалицама
Цилиндри за кретање клизне плоче механизма за сабијање смештени
са унутрашње стране врата
Сандук
Резервоар хидрауличког уља капацитета најмање 180 литара са
нивоказом и термометром
Резервоар хидрауличког уља истовремено и носачи телескопских
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хидрауличких цилиндара истисне плоче
Странице кесона израђене од челика најмање дебљине 3 mm,
квалитета St 52-3 или еквивалент и континуирано заварене
Таваница кесона израђена од челика најмање дебљине 3 mm,
квалитета St 52-3 или еквивалент.
Под кесона израђен од челика дебљине 4 mm, квалитета St 52-3 или
еквивалент, у предњем делу продубљен за скупљање оцедних вода,
са испустним прикључком и лоптастом славином
Истисна плоча у сандуку профилисана да омогући висок степен
сабијања и комплентног самочишћења, вођена на два клизача са
бочних страна, са телескопским цилиндром
Аутоматско померање истисне плоче дуж утоварног сандука приликом
сабијања
Управљање
Управљање свих функција надградње је електро-хидраулично преко
специјалног система PC контролера, напајања 24 V
Управљање подизача канти и контејнера може бити ручно са
хидрауличним разводником
Дијагностика кварова преко индикације улазних и излазних сигнала и
LED диода
Управља се преко електричних тастера или ручица
Једноструки и континуирани аутоматски циклус рада механизма за
сабијање. Време једног циклуса треба да буде између 20 и 28 секунди
Аутоматска регулација повећања броја окретаја мотора за све
функције надградње
Хидраулична двостепена пумпа омогућава независан рад уређаја за
сабијање смећа и за подизање контејнера
Дупла хидраулична пумпа је прикључена на помоћни погон на мотору
подвоза, обезбеђује максималан притисак до 290 бари и радни до 210
бари
Подизач контејнера
Уређај за подизање канти је прилагођен раду са кантама за смеће од
120 – 1.100 литара израђених према стандарду EN 840 -1, EN 840 – 2
и EN 840 - 3
Рад уређаја за пражнење канти по принципу ротационог кретања,
механизам подигне канту / контејнер у најнижем делу и у највишем
делу испразни исто са ротационим кретањем (пребацивање преко
ивице корита)
Подизни капацитет најмање 500 kg
Циклус подизања канти / контејнера у трајању од 10 до 13 секунди
Подесив ослонац за канте и контејнере са отварачем за полукружне
поклопце
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Остало
Сви цилиндри са уграђеним мазалицама
Најоптерећенији сворњаци xромирани
Две папучице и рукохвати за раднике се налазе позади са обе задње
стране возила према ЦЕ са сензорима
Најмање два LED радна светла за осветљавање радног простора
Остала светлосна опрема на возилу према ЕЦЕ прописима
LED упозоравајућа светла жуте боје са хомологацијом на задњој
страни надградње
Степен заштите свих електричних елемената најмање IP 67
Заштита бокова и блатобрани, ако није на шасији
Заштита и боја (сви елементи пескарени, темељно офарбани с
двокомпонентном темељном епокси бојом, коначни слој је
двокомпонентна полиуретанска (PUR) боја, сушење у комори за
сушење при високим температурама), боја надградње у боји кабине
Додатни захтеви према EN 1501 – 1
Две папучице позади са обе задње стране возила са индикацијом
присутности радника. Напред ограничење брзине у том случају на
највише 30 km/h и без могућности кретања уназад
Камера на надградњи позади са LCD монитором у боји у кабини
возача, која омогућава праћење стања надградње и комуникације са
возачем у кабини преко LCD монитора
Дворучне команде са стране надградње за спуштање и закључавање
задњих врата
3. Рок и место испоруке добара
Место испоруке добара је гаража наручиоца у Ивањици, ул.Милинка Кушића
б.б.
Рок испоруке за возило са надградњом је највише 120 календарских дана од
дана закључења уговора о јавној набавци. Наручилац не прихвата никакво
додатно условљавање од стране понуђача у вези са роком испоруке.
Понуђач сноси све трошкове и ризике у вези са допремањем возила са
надградњом до места испоруке.
4. Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок за комплетно возило не може бити краћи од 12 месеци односно 24
месеца или 200.000 пређених km на погонску групу рачунајући од датума
коначног преузимања возила од стране Наручиоца.
Гарантни рок за надградњу не може бити краћи од 12 месеци од дана испоруке
добара.
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5. Сервисна подршка
Сервисна подршка за сервисирање подвоза за смећар (шасије) без додатне
опреме се мора састојати од минимално 4 запосленa сервисера на неодређено
време и минимално 2 сервисна возила.
Сервисна подршка за сервисирање надградње се мора састојати од минимално
1 запосленог сервисера на неодређено време са најмање средњом стручном
спремом и минимално 1 сервисног возила.
Резервни делови подвоза за смећар (шасије) и надградње морају бити
обезбеђени у потпуности и након истека гарантног рока.
Изабрани понуђач је у обавези да обезбеди сервисну службу 24 часа, за
отклањање изненадних кварова на подвозу (шасији) и надградњи, укључујући и
проблеме приликом експлоатације предмета лизинга.
Изабрани понуђач је дужан да отклони недостатке (неисправности) који се
појаве у току гарантног периода на предмету лизинга, у року од 5 дана од
пријема обавештења од стране Наручиоца као примаоца лизинга.
6. Други услови испоруке
Наручилац ће са изабраним понуђачем, по реализацији уговора о испоруци
између даваоца лизинга и испоручиоца, закључити анекс уговора о јавној
набавци којим ће се детаљније одредити предмет лизинга навођењем броја
мотора и шасије и других потребних података.
Приликом испоруке предмета лизинга изабрани понуђач је у обавези да
достави следеће документе:
•
•
•
•
•
•

сервисну књижицу и гарантни лист са условима гаранције за подвоз
(шасију) и надградњу;
каталог резервних делова за подвоз (шасију) и надградњу;
упутство за употребу и одржавање (израђено у сагласности са
Директивом о сигурности машина 98/37/EC);
шему хидраулике и електро шему за подвоз (шасију) и надградњу;
атест;
записник о изршеном техничком прегледу који потврђује да је предмет
лизинга исправан (изабрани понуђач је дужан да технички преглед обави
о сопственом трошку).
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне
набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је
на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл.
75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5)
Закона, и то дозволу Народне банке Србије за обављање послова
финансијског лизинга (релевантни прописи су Закон о
финансијском лизингу (,,Службени гласник РС'' бр. 55/2003,
61/2005 и 31/2011) и Одлука о спровођењу одредаба Закона о
финансијском лизингу које се односе на издавање дозвола и
давање сагласности Народне банке Србије (,,Службени гласник
РС'' бр. 85/2011));
6) Понуђач је дужан да при састављању понуде 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 гарантује да је ималац права интелектуалне
својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чл. 76. Закона, и то:
Страна 11/65

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.1-1-10/2015
НАБАВКА КАМИОНА АУТОСМЕЋАРА ПУТЕМ ЛИЗИНГА

1) располаже неопходним
капацитетом:

финансијским

и

пословним

1.1. уколико је у току 2012, 2013. и 2014.године остварио
минималну исказану нето добит у износу од укупно 40.000.000
динара;
1.2. уколико је овлашћен од стране произвођача или овлашћеног
представника произвођача за промет односно продају подвоза за
смећар (шасије) и надградње;
2) располаже
довољним
капацитетом:

техничким

и

кадровским

2.1. уколико поседује овлашћене сервисе за сервисирање подвоза
за смећар (шасије) односно надградње или има закључене уговоре
о сервисирању подвоза за смећар (шасије) и надградње са
овлашћеним сервисом, на територији Републике Србије без обзира
на удаљеност;
2.2. уколико овлашћени сервис подвоза за смећар (шасије) има
минимално 4 запослена сервисера на неодређено време односно
овлашћени сервис надградње минимално 1 запосленог сервисера
на неодређено време са најмање средњом стручном спремом;
2.3. уколико овлашћени сервис подвоза за смећар (шасије) има у
власништву или на лизинг минимално 2 сервисна возила, односно
овлашћени сервис надградње у власништву или на лизинг
минимално 1 сервисно возило (у случају самосталне понуде
давалац лизинга мора имати у власништву или на лизинг 3
сервисна возила);
2.4. уколико гарантује да ће резервни делови подвоза за смећар
(шасије) и надградње бити обезбеђени у потпуности и након
истека гарантног рока.
2.5. уколико поседујe стандарде ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS
18001.
2.6. Понуђени предмет лизинга мора бити усаглашен са техничком
спецификацијом.
1.3.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. Давалац лизинга не може
бити подизвођач.
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1.4.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) Закона. 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 односно давалац лизинга. Додатне услове испуњавају
заједно чланови групе.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује 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 уверењe основног суда на чијем подручју се
налази
седиште
домаћег
правног
лица,
односно
седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних
дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за
сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде
привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да
код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
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објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог
органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда
да му није изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење
понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона понуђач може да доказује дозволом
Народне банке Србије за обављање послова финансијског лизинга, коју
доставља у виду неоверене копије, али није дужан да достави овај доказ
имајући у виду да је на интернет страници Народне банке Србије јавно
доступан списак давалаца финансијског лизинга.
6) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац
изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Финансијски и пословни капацитет:
1.1. биланса успеха за 2012, 2013. и 2014.годину;
1.2. овлашћењем издатог од стране произвођача или овлашћеног
представника произвођача подвоза за смећар (шасије) и
надградње које нуди, којим доказује право да нуди и продаје
предметно добро или изјаве понуђача да је произвођач
(састављене на меморандуму понуђача, потписане од стране
овлашћеног лица понуђача - произвођача);
2) Технички и кадровски капацитет:
2.1. изјаве да поседује овлашћене сервисе за сервисирање
подвоза за смећар (шасије) односно надградње или има
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закључене уговоре о сервисирању подвоза за смећар (шасије) и
надградње са овлашћеним сервисом, на територији Републике
Србије без обзира на удаљеност (Образац бр.XII). Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача уколико су
испоручилац и давалац лизинга исто лице односно овлашћеног
лица члана групе понуђача који је поседује овлашћени сервис или
са истим има закључен уговор о сервисирању;
2.2 фотокопија обрасца М-3А за запослена лица до
01.10.2010.године, обрасца М-А за запослена лица после
01.10.2010.године, а обрасца М1/М2 за запослена лица пре 1994.
године, уговора о раду и радних књижица за минимално 4
запослена сервисера на неодређено време за подвоз за смећар
(шасију) односно за 1 запосленог на неодређено време сервисера
са најмање средњом стручном спремом за надградњу;
2.3. одштампаних података из саобраћајних дозвола очитавањем
читача саобраћајних дозвола за минимално 2 сервисна возила за
сервисирање подвоза за смећар (шасију) и минимално 1 сервисног
возила за сервисирање надградње. За сервисна возила који су у
лизингу достављају се и фотокопије уговора који доказују правни
основ коришћења;
2.4. изјаве понуђача којом гарантује да ће резервни делови
понуђених добара бити обезбеђени у потпуности и након истека
гарантног рока (Образац бр.XIII). Изјаву достављају чланови групе
понуђача посебно за део набавке који извршавају. Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача уколико су
испоручилац и давалац лизинга исто лице односно члана групе
понуђача који обезбеђује резервне делове и оверена печатом.
2.5. фотокопије докумената којим се доказује
стандарда ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

поседовање

2.6. по избору алтернативно каталозима, проспектима, изводима
из каталога или изводима са званичне интернет странице
произвођача/понуђача,
или
описом
карактеристика
на
меморандуму понуђача или члана групе понуђеча за подвоз
(шасију) и надградњу. Као доказ да је понуђена надградња у
складу са стандардом EN 1501 – 1, обавезно се доставља
сертификат у којем су назначени назив и модел понуђене
надградње. Као доказ да се при изради делова понуђене
надградња користи материјал HARDOX или еквивалент, обавезно
се доставља сертификат произвођача материјала HARDOX или
еквивалента, којим он потврђује, да произвођач надградње користи
материјал HARDOX или еквивалент, при изради комуналних
надградњи.
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Уколико понуду подноси група понуђача, члан групе који заступа групу
понуђача пред наручиоцем је дужан да за сваког члана групе достави наведене
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана
75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави за понуђача из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова. Додатне услове испуњавају заједно чланови групе. Уколико
овлашћени сервис није понуђач, давалац лизинга (у случају самосталне
понуде) односно члан групе који заступа групу понуђача пред наручиоцем
(у случају заједничке понуде) достављају доказе да овлашћени сервис
испуњава тражене услове.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) Закона. Давалац лизинга не може бити подизвођач.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора
да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну
набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе 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.
Понуђач није дужан да доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став
1. тач. 1) до 4) Закона уколико је уписан у регистар понуђача у складу са
одредбама члана 78. Закона, нити је дужан да доказује испуњеност истих
обавезних услова за члана групе понуђача и подизвођача који су уписани у
регистар понуђача.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом
којим се уређује електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом,
јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
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Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од
стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Приложена документа морају бити
на српском језику. Сваки документ који је састављен на страном језику
понуђач је дужан да преведе на српски језик. Превод мора бити оверен од
стране овлашћеног судског тумача.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуде се подносе непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији са назнаком ''Понуда за јавну набавку ЛИЗИНГА КАМИОНА - НЕ
ОТВАРАТИ'' на адресу ЈКП ,,Комунално'' Ивањица, ул.Зорана Ђинђића бр.61,
32250 Ивањица, сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова. Понуђач је дужан
да на полеђини коверте односно кутије назначи назив, адресу, телефон и
контакт особу. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је
потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе, адресе,
телефоне и контакт особе свих учесника у заједничкој понуди.
Крајњи рок за достављање понуда је 09.10.2015.године,
часова. Понуде које стигну после наведеног рока
неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати
поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са
иста поднета неблаговремено.

и то до 12,00
сматраће се
и по окончању
назнаком да је

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, стандардима и
техничким условима који важе у Републици Србији.
Од понуђача се очекује да проучи конкурсну документацију, укључујући све
прилоге, инструкције, форме, услове уговора и спецификације.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и
потписана од стране одговорног лица понуђача.
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Понуда треба да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном
документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ
потписан и оверен печатом од стране одговорног лица.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце
дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање
изјава под материјалном и кривичном одговорношћу који морају бити потписани
и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да
се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део
заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
Сви обрасци и изјаве који су саставни део конкурсне документације морају бити
попуњени на српском језику, откуцани или читко исписани штампаним словима
Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране
овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са Конкурсном
документацијом.
Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, парафира и овери
печатом овлашћено лице понуђача који наступа самостално, чиме потврђује да
прихвата све елементе уговора. Група понуђача може да се определи да сваку
страну Модела уговора потпишу и печатима овере сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписати и печатом оверити сваку страну Модела уговора, чиме потврђују да
прихватају све елементе уговора. У случају да се понуђачи определе да један
понуђач из групе потписује и печатом оверава стране Модела уговора,
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
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Обавезни саставни делови понуде понуђача који није уписан у регистар
понуђача:
РЕДНИ
БРОЈ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.

ДОКУМЕНТИ
Изводи из казнене евиденције односно уверења којима се доказује
испуњеност услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона
Потврде привредног односно прекршајног суда којима се доказује
испуњеност услова из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона
Уверење Пореске управе и уверење надлежне управе локалне
самоуправе или потврда Агенције за приватизацију којима се доказује
испуњеност услова из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона
Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде (Образац VI)
Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора (Образац VII)
Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре цене са
упутством како да се попуни (Образац VIII)
Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној
понуди (Образац X)
Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању
обавеза из чл. 75. ст. 2. закона (Образац XI)
Биланси успеха за 2012, 2013. и 2014.годину
Овлашћење произвођача или овлашћеног представника произвођача
или изјава да је понуђач произвођач састављена на меморандуму
понуђача
Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о овлашћеном
сервису (Образац XII)
Фотокопије пријава на обавезно социјално осигурање за минимално 4
запослена сервисера на неодређено време за подвоз (шасију) и
минимално 1 запосленог сервисера на неодређено време за надградњу
Фотокопије уговора о раду за минимално 4 запослена сервисера на
неодређено време за подвоз (шасију) и минимално 1 запосленог
сервисера на неодређено време за надградњу
Фотокопије радних књижица за минимално 4 запослена сервисера на
неодређено време за подвоз (шасију) и минимално 1 запосленог
сервисера на неодређено време за надградњу
Фотокопије саобраћајних дозвола за минимално 2 сервисна возила за
сервисирање подвоза за смећар (шасију) и минимално 1 сервисно
возило за сервисирање надградње
Попуњен, потписан и оверен печатом образац образац изјаве о
обезбеђењу резервних делова (Образац XIII)
Алтернативно каталози, проспекти, изводи из каталога или изводи са
званичне интернет странице произвођача/понуђача, или опис
карактеристика на меморандуму понуђача или члана групе понуђеча за
подвоз (шасију) и надградњу
Сертификат да је понуђена надградња у складу са стандардом EN 1501
–1
Сертификат произвођача материјала HARDOX или еквивалента
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20.

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке (у случају заједничке понуде)

21.

Уговор о испоруци (у случају заједничке понуде)

22.

БРИСАНА ТАЧКА

23.

БРИСАНА ТАЧКА

24.

БРИСАНА ТАЧКА

25.

План отплате рата лизинг накнаде и других трошкова који настају
потписивањем уговора о финансијском лизингу

Обавезни саставни делови понуде понуђача који је уписан у регистар
понуђача:
РЕДНИ
БРОЈ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

ДОКУМЕНТИ
Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде (Образац VI)
Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора (Образац VII)
Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре цене са
упутством како да се попуни (Образац VIII)
Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној
понуди (Образац X)
Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању
обавеза из чл. 75. ст. 2. закона (Образац XI)
Биланси успеха за 2012, 2013. и 2014.годину
Овлашћење произвођача или овлашћеног представника произвођача
или изјава да је понуђач произвођач састављена на меморандуму
понуђача
Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о овлашћеном
сервису (Образац XII)
Фотокопије пријава на обавезно социјално осигурање за минимално 4
запослена сервисера на неодређено време за подвоз (шасију) и
минимално 1 запосленог сервисера на неодређено време за надградњу
Фотокопије уговора о раду за минимално 4 запослена сервисера на
неодређено време за подвоз (шасију) и минимално 1 запосленог
сервисера на неодређено време за надградњу
Фотокопије радних књижица за минимално 4 запослена сервисера на
неодређено време за подвоз (шасију) и минимално 1 запосленог
сервисера на неодређено време за надградњу
Фотокопије саобраћајних дозвола за минимално 2 сервисна возила за
сервисирање подвоза за смећар (шасију) и минимално 1 сервисно
возило за сервисирање надградње
Попуњен, потписан и оверен печатом образац образац изјаве о
обезбеђењу резервних делова (Образац XIII)
Алтернативно каталози, проспекти, изводи из каталога или изводи са
званичне интернет странице произвођача/понуђача, или опис
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

карактеристика на меморандуму понуђача или члана групе понуђеча за
подвоз (шасију) и надградњу
Сертификат да је понуђена надградња у складу са стандардом EN 1501
–1
Сертификат произвођача материјала HARDOX или еквивалента
Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке (у случају заједничке понуде)
Уговор о испоруци (у случају заједничке понуде)
БРИСАНА ТАЧКА
БРИСАНА ТАЧКА
БРИСАНА ТАЧКА
План отплате рата лизинг накнаде и других трошкова који настају
потписивањем уговора о финансијском лизингу

3. ПАРТИЈЕ
Набавка није обликована у партијама, већ је обликована као јединствена
набавка.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писменим
обавештењем пре истека рока за подношење понуда.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву биће припремљено,
означено и достављено, на начин који је одређен за подношење понуде, са
ознаком на коверти “Измена понуде”, “Допуна понуде” или “Опозив
понуде” за ЈАВНУ НАБАВКУ ЛИЗИНГА КАМИОНА - НЕ ОТВАРАТИ, на адресу
ЈКП ,,Комунално'' Ивањица, ул.Зорана Ђинђића бр.61, 32250 Ивањица, сваког
радног дана од 7,00 до 15,00 часова.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека крајњег
рока за подношење.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуђач је дужан да наведе у понуди да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу. Уколико ангажује подизвођача, понуђач је
дужан да наведе у својој понуди 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 поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у
уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова у
складу са Упутством како се доказује 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.
Сва доспела потраживања Наручилац ће преносити искључиво понуђачу.
Давалац лизинга не може бити подизвођач.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група 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 6) Закона и то податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
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2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издавати рачуне;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора;
7) понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне
документације.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова у складу
са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Поред споразума, учесници у заједничкој понуди (давалац лизинга и
испоручилац предмета лизинга) морају доставити и уговор о испоруци
усаглашен са условима из конкурсне документације.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
На дан примопредаје предмета лизинга, наручилац је у обавези да плати
учешће, ПДВ на камату, манипулативне трошкове, трошкове уписа у Регистар
финансијског лизинга и трошкове кредитног бироа увећане за припадајући ПДВ.
Учешће се састоји од ПДВ-а на нето набавну вредност предмета лизинга са
царином и 10 % учешћа од нето набавне вредности (25,00 % учешћа од бруто
набавне вредности).
За период између уплате Испоручиоцу и прве рате лизинг накнаде наручилац је
у обавези, уколико то давалац лизинга буде тражио, да исплати интеркаларну
камату у износу уговорене камате финансирања.
Отплата лизинга се врши у 60 месечних рата.
Прва месечна рата лизинг накнаде доспева на наплату првог радног дана у
месецу који следи месецу у ком је предмет лизинга преузет.
Плаћање ће се вршити у динарима по званичном средњем курсу Народне
банке Србије на дан плаћања обавезе.
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Номинална каматна стопа је непроменљива за све време трајања уговора о
лизингу.
Наручилац као прималац лизинга има право да, после истека уговора о
финансијском лизингу, предмет лизинга откупи по износу преостале вредности
тог предмета од 0,00 динара / евра.
Понуђач је у обавези да приложи План отплате рата лизинг накнаде и других
трошкова који настају потписивањем уговора о финансијском лизингу за цео
период уговора о лизингу, који Давалац лизинга доставља на сопственом
обрасцу, на свом меморандуму, потписан и оверен од стране овлашћеног лица.
Наручилац као прималац лизинга се обавезује да пре преузимања предмета
лизинга предмет осигура за сво време трајања уговора код осигуравајућег
друштва, и то кроз следеће врсте осигурања:
-

каско осигурање (са укљученим ризиком
територијалним покрићем Република Србија)

крађе,

утаје

и

-

имовинско осигурање (од лома, разбојништва и провалних крађа,
пожара, поплава и других опасности у зависности од намене опреме и
места употребе).

9.2. Захтев у погледу рока испоруке добара
Рок испоруке за возило са надградњом је највише 120 календарских дана од
дана закључења уговора о јавној набавци. Наручилац не прихвата никакво
додатно условљавање од стране понуђача у вези са роком испоруке.
Понуђач сноси све трошкове и ризике у вези са допремањем возила са
надградњом до места испоруке.
9.3. Захтев у погледу места испоруке добара
Место испоруке добара је гаража наручиоца у Ивањици, ул.Милинка Кушића
б.б.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може
мењати понуду.
9.5. Захтеви у погледу гарантног рока
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Гарантни рок за комплетно возило не може бити краћи од 12 месеци односно 24
месеца или 200.000 пређених km на погонску групу рачунајући од датума
коначног преузимања возила од стране Наручиоца.
Гарантни рок за надградњу не може бити краћи од 12 месеци од дана испоруке
добара.
9.6. Захтев у погледу сервисне подршке
Сервисна подршка за сервисирање подвоза за смећар (шасије) без додатне
опреме се мора састојати од минимално 4 запослена сервисера на неодређено
време и минимално 2 сервисна возила.
Сервисна подршка за сервисирање надградње се мора састојати од минимално
1 запосленог сервисера на неодређено време са најмање средњом стручном
спремом и минимално 1 сервисног возила.
Резервни делови подвоза за смећар (шасије) и надградње морају бити
обезбеђени у потпуности и након истека гарантног рока.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима
Вредности у понуди могу бити исказане у еврима. Све вредности морају бити
исказане у истој валути. За прерачун цене у динарима користиће се средњи
девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда.
Укупна вредност понуде треба да садржи све трошкове. У укупну вредност
понуде морају бити урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији
предметне јавне набавке и они се не могу посебно исказивати ван понуђене
цене, фактурисати нити наплаћивати.
У цену морају бити укључени:
-

шасија у складу са понудом,
надградња у складу са понудом,
монтажа надградње на шасију,
боја возила и надградње по избору наручиоца,
царина,
транспорт,
обука особља наручиоца за правилно и оптимално управљање
возилом са надградњом,
и сви други трошкови који су везани за реализацију уговорених
обавеза.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.
Страна 26/65

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.1-1-10/2015
НАБАВКА КАМИОНА АУТОСМЕЋАРА ПУТЕМ ЛИЗИНГА

Укупна вредност понуде укључује и лизинг накнаду и друге трошкове који
настају закључењем уговора о финансијском лизингу.
Цене морају бити исказане на паритету FCO гаража наручиоца.
Понуђене цене морају бити фиксне и непромењиве све до коначне реализације
предмета јавне набавке.
Промена вредности уговорене каматне стопе, односно промена висине лизинг
накнаде, за време важења уговора није дозвољена.
Наручилац може пре истека уговореног рока, исплатити целокупан износ
преостале лизинг накнаде.
Наручилац је дужан да даваоца лизинга обавести о намери превремене
отплате најкасније 90 дана пре дана отплате.
Трошак превремене отплате преостале лизинг накнаде обрачунаће се на
следећи начин: у одређеном % неамортизоване вредности предмета лизинга у
складу са понудом понуђача.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Изабрани понуђач се обавезује да:
1. у тренутку закључења уговора о јавној набавци преда наручиоцу бланко
сопствену меницу као средство обезбеђења за добро извршење посла.
Меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом
од 10 % од уговорене вредности без ПДВ-а. Уз меницу мора бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок
важења менице је 60 (шездесет) дана дужи од уговореног рока за испоруку
предмета лизинга. Наручилац ће уновчити меницу у случају: да се технички
детаљи на испорученом предмету лизинга разликују у односу на технички
опис предмета лизинга из понуде; да изабрани понуђач не испуни неку од
осталих обавеза које проистичу из његове понуде предметне јавне набавке;
да изабрани понуђач прекорачи уговорени рок испоруке предмета лизинга.
Непротествовану меницу, наручилац ће вратити понуђачу којем је додељен
уговор, по утврђивању чињенице да је уговорена испорука извршена у свему
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према одредбама уговора које се односе на добро извршење посла. У
случају самосталног давања понуде или понуде са подизвођачем, захтевану
меницу предаје понуђач којем је додељен уговор на основу његове
прихваћене понуде која је наручиоцу предата самостално односно која је
наручиоцу предата са подизвођачем. У случају доделе уговора групи
понуђача, меницу предаје члан групе понуђача који је за то одређен
њиховим међусобним споразумом.
2. приликом примопредаје предмета лизинга преда наручиоцу бланко
сопствену меницу као средство обезбеђења за отклањање недостатака у
гарантном року. Меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са
назначеним износом од 10 % од уговорене вредности без ПДВ-а. Уз меницу
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Рок важења менице мора бити 10 дана дужи од уговореног гарантног рока.
Наручилац ће уновчити меницу у случају да изабрани понуђач не изврши
обавезу отклањања кварова на предмету лизинга и других утврђених
недостатака. Непротествовану меницу, Наручилац ће вратити понуђачу
којем је додељен уговор, по истеку рока на који је издата. У случају
самосталног давања понуде или понуде са подизвођачем, захтевану меницу
предаје понуђач којем је додељен уговор на основу његове прихваћене
понуде која је наручиоцу предата самостално односно која је наручиоцу
предата са подизвођачем. У случају доделе уговора групи понуђача, меницу
предаје члан групе понуђача који је за то одређен њиховим међусобним
споразумом.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Понуђач може, у писаном облику, односно путем поште, електронске поште или
факсом, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење
понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема
захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено ту
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за јавну
набавку ЛИЗИНГА КАМИОНА''.
Ако је одговор достављен од стране наручиоца путем електронске поште или
факсом, понуђач је дужан да на исти начин потврди пријем одговора.
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 објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача,
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и
код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Наручилац задржава право провере достављених докумената од стране
понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не
одговара у потпуности оригиналу тог документа, понуда ће се одбити, као
неприхватљива.
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15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу
за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико
таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења
уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла,
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 60 (шездесет) дана
дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Критеријум за избор најповољније понуде je најнижа понуђена цена.
Под понуђеном ценом сматра се збир цене возила са надградњом без ПДВ-а –
(износ који давалац лизинга плаћа за стицање својине на предмету лизинга) и
укупног износа лизинг камате, других трошкова који настају закључењем
уговора о финансијском лизингу, као и свих других трошкова који су везани за
реализацију уговорених обавеза без ПДВ-а.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи
гарантни рок подвоза (шасије). У случају истог понуђеног гарантног рока, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок
испоруке предмета лизинга.
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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
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.
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20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

свако

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на email: jakopko@open.telekom.rs, факсом на број: 032/664-170 или
препорученом пошиљком са повратницом на адресу ЈКП ,,Комунално''
Ивањица, ул.Зорана Ђинђића бр.61, 32250 Ивањица.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева
за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње 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
подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу од 80.000,00 динара.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. Закона,
прихватиће се:
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1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи
следеће елементе:
1.1. да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
1.2. да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да
потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно
налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.
1.3. износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;
1.4. број рачуна: 840-30678845-06;
1.5. шифру плаћања: 153 или 253;
1.6. позив на број: 1-1-10/2015;
1.7. сврха: ЗЗП; ЈКП ,,Комунално'' Ивањица; број 1-1-10/2015;
1.8. корисник: буџет Републике Србије;
1.9. назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за
заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
1.10. потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под 1.1. и
1.10. за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код
Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.
Закона.

Страна 32/65

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.1-1-10/2015
НАБАВКА КАМИОНА АУТОСМЕЋАРА ПУТЕМ ЛИЗИНГА

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем 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 поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом
112. став 2. тачка 5) Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку
КАМИОНА АУТОСМЕЋАРА ПУТЕМ ЛИЗИНГА бр. 1-1-10/2015 наручиоца ЈКП
,,Комунално'' Ивањица.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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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
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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 уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – ЛИЗИНГ КАМИОНА АУТОСМЕЋАРА
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЛИЗИНГА:
Произвођач понуђеног подвоза (шасије)
Ознака понуђеног подвоза (шасије)
Марка понуђеног подвоза (шасије)
Тип понуђеног подвоза (шасије)
Произвођач надградње
Ознака надградње

ПОНУЂЕНА ЦЕНА:

1.

2.

3.

Цена возила са надградњом без
ПДВ-а - износ који давалац лизинга
плаћа за стицање својине на
предмету лизинга (унети износ и
валуту)
Укупан износ лизинг камате, других
трошкова који настају закључењем
уговора о финансијском лизингу, као
и свих других трошкова који су
везани за реализацију уговорених
обавеза без ПДВ-а (унети износ и
валуту)
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ
ПДВ-а (1+2) (унети износ и валуту)

Страна 37/65

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.1-1-10/2015
НАБАВКА КАМИОНА АУТОСМЕЋАРА ПУТЕМ ЛИЗИНГА

УСЛОВИ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА:
Бруто набавна вредност предмета лизинга
(унети износ и валуту)
Нето набавна вредност предмета лизинга са
царином (унети износ и валуту)
Износ учешћа (унети износ и валуту)
Број месечних рата лизинг накнаде
Износ месечне рате лизинг накнаде (унети
износ и валуту)
Рок плаћања месечне рате (број дана од
дана доспећа појединачне рате из Плана
отплате)
Други трошкови који настају закључењем
уговора о финансијском лизингу (унети
износ и валуту)
Номинална каматна стопа
Ефективна каматна стопа (није обавезан
податак)
Цена опције откупа предмета лизинга
(преостала вредност предмета лизинга
након уредне уплате последње рате)
Трошак превремене отплате преостале
лизинг накнаде (унети вредност у %
неамортизоване
вредности
предмета
лизинга)

60 рата

0,00 динара / евра

ОСТАЛИ ПОНУЂЕНИ УСЛОВИ:

Рок важења понуде (не може бити краћи од
60 дана од дана отварања понуда)
Рок испоруке у календарским данима од
дана закључења уговора о јавној набавци
(за наручиоца је прихватљив рок од највише
120 календарских дана)
Гарантни рок за комплетно возило
у
месецима од дана преузимања возила од
стране наручиоца (за наручиоца је
прихватљив рок од најмање 12 месеци)
Гарантни рок за погонску групу у месецима
од дана преузимања возила од стране
наручиоца (за наручиоца је прихватљив рок
од најмање 24 месеца)
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Гарантни период за погонску групу за
пређене километре од дана преузимања
возила од стране наручиоца (за наручиоца
је прихватљива раздаљина од најмање
200.000 пређених km)
Гарантни рок за надградњу у месецима од
дана преузимања од стране наручиоца (за
наручиоца је прихватљив рок од најмање 12
месеци)
Датум
__________________________

М. П.

Понуђач
____________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЛИЗИНГА КАМИОНА АУТОСМЕЋАРА
Закључен између:
1. Јавног комуналног предузећа ,,Комунално'' Ивањица, Ул. Зорана
Ђинђића 61, ПИБ 101062119, матични број 07216840, рачун бр. 20585299-77 отворен код Комерцијалне банке, које заступа директор Милан
Масларевић, у даљем тексту Наручилац као прималац лизинга и
у случају самосталног наступа и наступа са подизвођачем:
2. ___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________,
матични број ______________, рачун бр._______________________,
отворен код пословне банке __________________________________,
које заступа _____________________, у даљем тексту Давалац лизинга
(у делу текста уговора у којем се помиње Испоручилац, подразумева се
да да се ради о истом лицу које је и Давалац лизинга у случају
самосталне понуде).
у случају заједничке понуде:
2. Групе понуђача из Споразума о заједничком наступу бр. _________ од
_____________ закљученог ради учествовања у поступку јавне набавке
камиона аутосмећара путем лизинга бр.1-1-10/2015 наручиоца Јавног
комуналног предузећа ,,Комунално'' Ивањица, чији је носилац посла
одређен Споразумом о заједничком наступу овлашћен је да предузима све
потребне правне радње у поступку реализације предметне јавне набавке:
___________________________________, са седиштем у _______________,
улица
_________________,
ПИБ
_____________,
матични
број
______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, које заступа
_____________________, у даљем тексту Група понуђача.
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:
- да је Наручилац као прималац лизинга, на основу Закона о јавним набавкама
(,,Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012 и 14/2015) и подзаконских
аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени поступак
јавне набавке камиона аутосмећара путем лизинга, под редним бројем 1-110/2015;
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- да је Давалац лизинга/Група понуђача добара доставио/ла понуду бр.
_________________ од ____________.године, која се налази у прилогу уговора
и саставни је део овог уговора;
- да понуда Даваоца лизинга/Групе понуђача у потпуности одговара
спецификацији из конкурсне документације, која се налази у прилогу уговора и
саставни је део овог уговора.
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет уговора је лизинг једног специјалног комуналног возила за
сакупљање, стискање и превоз комуналног отпада марке ____________, тип
__________,
године
производње
________________,
снаге
мотора
____________, радне запремине _________________, носивости ________, са
надградњом - спремником запремине _________ m3, са монтираним
механизмом за истресање тип ______ (за дизање и пражњење стандардних
посуда за отпатке од 80 литара до 1.100 литара), офарбаним и монтираним на
шасију приређену за комуналну надградњу (у даљем тексту: предмет лизинга),
са правом куповине под условима утврђеним овим уговором, а у складу са
конкурсном документацијом и понудом Даваоца лизинга/Групе понуђача бр.
__________ од ______________.године, у свему у складу са свим важећим
законским и подзаконским прописима.
у случају самосталног наступа:
Давалац лизинга се обавезује да Наручиоцу као примаоцу лизинга самостално
изврши испоруку предмета лизинга и једини је одговоран за извршење овог
Уговора.
у случају наступа са подизвођачем:
Давалац лизинга се обавезује да Наручиоцу као примаоцу лизинга изврши
испоруку предмета лизинга са подизвођачем и једини је одговоран за извршење
овог Уговора без обзира на број подизвођача.
Давалац лизинга ће испоруку извршити са следећим подизвођачима:
1.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
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пословне банке __________________________________, и то део испоруке
који се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне цене предмета испоруке,
2.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, и то део испоруке
који се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне цене предмета испоруке,
3.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, и то део испоруке
који се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне цене предмета испоруке,
у случају заједничке понуде:
Група понуђача се обавезује да Наручиоцу као примаоцу лизинга изврши
испоруку предмета лизинга, на начин како су то утврдили Споразумом о
заједничком наступу број _________ од _____________ којим су се међусобно и
према Наручиоцу као примаоцу лизинга обавезали за реализацију испоруке, и
солидарно су одговорни за извршење овог Уговора.
За реализацију набавке из овог уговора задужени су следећи чланови Групе
понуђача:
1.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, као Давалац
лизинга,
2.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, као Испоручилац,
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и
то
за
део
испоруке
који
се
састоји
од
________________________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне цене предмета испоруке,
3.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, као Испоручилац,
и
то
за
део
испоруке
који
се
састоји
од
________________________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне цене предмета испоруке,

Члан 2.
Овим уговором Давалац лизинга преноси на Наручиоца као примаоца лизинга
овлашћење држања и коришћења предмета лизинга.
Право својине даваоца лизинга
Члан 3.
у случају самосталног наступа:
Давалац лизинга има право својине на предмету лизинга, и предмет лизинга
одговара у свему захтевима Наручиоца као примаоца лизинга из конкурсне
документације и усвојене понуде.
у случају заједничке понуде:
Давалац лизинга има право својине на предмету лизинга, које је стекао на
основу уговора закљученог са испоручиоцем (у даљем тексту: Уговор о
испоруци).
Уговор о испоруци је закључен у свему према захтевима Наручиоца као
примаоца лизинга из конкурсне документације и усвојеној понуди.
Одобрење уговора о испоруци Наручилац као прималац лизинга даје и
стављањем свог потписа на тај уговор.
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Лизинг накнада
Члан 4.
Бруто набавна вредност предмета лизинга износи ____________ динара / евра
(прецртати неодговарајућу валуту), у складу са уговором о испоруци.

Наручилац као прималац лизинга се обавезује да ће, на дан примопредаје
предмета лизинга, Даваоцу лизинга платити учешће које се састоји од ПДВ-а на
нето набавну вредност предмета лизинга са царином и 10 % учешћа од нето
набавне вредности (25,00 % учешћа од бруто набавне вредности) односно
износ од _______________________ динара / евра у динарској
противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања
обавезе (прецртати неодговарајућу валуту), као и све трошкове које Давалац
лизинга има у вези са обрадом захтева Наручиоца као примаоца лизинга за
финансијски лизинг и то у износу од ___________________ динара / евра у
динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан
плаћања обавезе (прецртати неодговарајућу валуту).
Укупан износ рата накнаде за држање и коришћење предмета лизинга (у
даљем тексту: лизинг накнада) износи _______________ динара / евра
(прецртати неодговарајућу валуту).

Наручилац као прималац лизинга се обавезује да лизинг накнаду исплати у 60
месечних рата, у складу са Обрачуном лизинг накнаде и других трошкова који
настају закључењем овог уговора и Планом отплате, који су саставни делови
овог уговора, с тим да прва рата доспева на наплату првог радног дана у
месецу који следи месецу у ком је предмет лизинга преузет.
Наручилац као прималац лизинга се обавезује да месечне рате из става 4. овог
члана плаћа редовно у складу с Планом отплате, у року од ________ дана од
дана доспећа појединачне рате утврђеног у том плану и то без посебно
испостављеног рачуна, по средњем курсу Народне банке Србије на дан
плаћања (уколико је вредност дата у еврима).

Ако Наручилац као прималац лизинга превремено уплати месечну рату,
Давалац лизинга износ уплаћене рате неће вратити, нити ће на њега плаћати
или обрачунавати камату која би могла да послужи за умањење будућих
обавеза Наручиоца као примаоца лизинга.
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Рок на који је уговор закључен
Члан 5.
Овај уговор се закључује на период од 5 (пет) година и _______ дана (уписати
рок испоруке из понуде), од дана његовог закључења.
Право откупа
Члан 6.
Искључиви и једини власник предмета лизинга за све време трајања Уговора о
финансијском лизингу је Давалац лизинга, док Наручилац као прималац
лизинга на основу уговора не стиче право својине, нити искључиво право
државине предмета лизинга.
Наручилац као прималац лизинга не може да стекне право својине на предмету
лизинга на основу плаћених лизинг рата, нити на основу придржаја (ретенција).
Наручилац као прималац лизинга је држалац и корисник предмета лизинга
само на уговорено време.
По истеку рока на који је закључен овај Уговор, а након уредне уплате
последње рате и свих претходних уговорених лизинг рата из Уговора о
финансијском лизингу и Плана отплате, као и свих других трошкова, Наручилац
као прималац лизинга стиче право да предложи Даваоцу лизинга да му одобри
откуп предмета лизинга по цени преостале вредности предмета лизинга
Уговора о финансијском лизингу (откупна цена) уз цену опције од 0,00 динара /
евра, уз обавезу Наручиоца као примаоца лизинга да у целини сноси све
трошкове и порезе који проистичу из таквог преноса права својине.
Наручилац као прималац лизинга је у обавези да о својој намери, да откупи
предмет лизинга, обавести Даваоца лизинга најкасније 30 (тридесет) дана пре
истека времена на који је Уговор закључен.
II ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА КАО ПРИМАОЦА ЛИЗИНГА
Преузимање предмета лизинга
Члан 7.
Наручилац као прималац лизинга је дужан да од Испоручиоца преузме предмет
лизинга у гаражи Наручиоца као примаоца лизинга у Ивањици, ул.Милинка
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Кушића бб, у складу са Уговором о испоруци, и то у року од ______________
(уписати рок испоруке из понуде) календарских дана од дана закључења овог
уговора.
Преузимање предмета лизинга констатује се записником о примопредаји
(Протокол о примопредаји возила) који потписује Испоручилац, Наручилац као
прималац и Давалац лизинга.
Записник о примопредаји садржи назив и седиште, односно име и презиме
Испоручиоца, Даваоца лизинга и Наручиоца као примаоца лизинга, прецизно
одређење предмета лизинга, број уговора о лизингу по коме се испорука врши,
као и датум и место испоруке.
Након потписивања записника о примопредаји, целокупна одговорност за
предмет лизинга прелази на Наручиоца као примаоца лизинга.
Наручилац као прималац лизинга има право да обустави исплату месечних
рата лизинг накнаде, све до момента преузимања предмета лизинга, у складу
са овим уговором и Уговором о испоруци.
Трошкови транспорта предмета лизинга, одржавање и сервисирање, замена
делова, техничко – технолошко унапређење, уређени су Уговором о испоруци у
складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке.
Коришћење предмета лизинга
Члан 8.
Наручилац као прималац лизинга је дужан да користи предмет лизинга с
пажњом доброг привредника, у складу са овим уговором, упутствима
произвођача и наменом предмета лизинга.
Ако Наручилац као прималац лизинга предмет лизинга не користи у складу са
ставом 1. овог члана, одговара за штету проузроковану коришћењем предмета
лизинга, без обзира на то да ли је непосредно користио предмет лизинга или је
то учинило друго лице по његовом налогу или лице којем је Наручилац као
прималац лизинга омогућио коришћење предмета лизинга.
Наручилац као прималац лизинга може дати предмет лизинга на држање или
коришћење трећем лицу само уз претходну сагласност Даваоца лизинга.
Наручилац као прималац лизинга не може предузимати радње које за
последицу могу имати отуђење или било који други вид угрожавања права
својине Даваоца лизинга.
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Одржавање предмета лизинга
Члан 9.
Наручилац као прималац лизинга је дужан да одржава предмет лизинга у
исправном стању и да врши све потребне поправке искључиво у сервису
Испоручиоца.
Наручилац као прималац лизинга дужан је да користи (уграђује) само
оригиналне резервне делове предмета лизинга.
Наручилац као прималац лизинга одговара за штету насталу неодржавањем
предмета лизинга у исправном стању, односно вршењем поправки изван
овлашћених сервиса и коришћењем неоригиналних резервних делова.
Одговорност Наручиоца као примаоца лизинга за штету
Члан 10.
Након преузимања предмета лизинга, Наручилац као прималац лизинга, током
трајања овог уговора, одговара за штету причињену трећим лицима употребом
предмета лизинга и дужан је да је надокнади.
Давалац лизинга не одговара Наручиоцу као примаоцу лизинга за евентуалну
штету која за Наручиоца као примаоца лизинга или трећа лица настане
неисправношћу предмета лизинга.
Ризик случајне пропасти или оштећења предмета лизинга
Члан 11.
Након преузимања предмета лизинга, ризик за случајну пропаст или оштећење
предмета лизинга прелази на Наручиоца као примаоца лизинга.
Инструменти обезбеђења плаћања
Члан 12.
Наручилац као прималац лизинга је дужан да у моменту закључења уговора
преда Даваоцу лизинга _________ бланко соло меница, с меничним
овлашћењем, и копију овереног захтева за регистрацију меница ( захтев оверен
од стране пословне банке Наручиоца као примаоца лизинга).
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Ако Наручилац као прималац лизинга не испуни своје доспеле обавезе из овог
уговора, Давалац лизинга одобрава Наручиоцу као примаоцу лизинга накнадни
рок од 3 (три) дана од дана обавештења о том одобравању.
Ако Наручилац као прималац лизинга ни у накнадном року из става 2. овог
члана не испуни своје доспеле обавезе, Давалац лизинга је овлашћен да, без
посебне сагласности или приговора Наручиоца као примаоца лизинга,
примљене менице попуни до висине доспелих потраживања и трошкова и на
основу њих изврши наплату.
Наручилац као прималац лизинга је дужан да у случају промене лица
овлашћеног за заступање, односно лица која су овлашћена за располагање
средствима са текућег рачуна, Даваоцу лизинга достави нове менице –
најкасније у року од 3 (три) дана од дана те промене, као и картон депонованих
потписа.

Обавеза осигурања
Члан 13.
Наручилац као прималац лизинга се обавезује да најдаље до дана преузимања
предмета лизинга (примопредаје возила), предмет лизинга осигура за сво
време трајања уговора код осигуравајућег друштва, и то кроз следеће врсте
осигурања:
1. каско осигурање (са укљученим ризиком
територијалним покрићем Република Србија),

крађе,

утаје

и

2. имовинско осигурање (од лома, разбојништва и провалних крађа,
пожара, поплава и других опасности у зависности од намене опреме и
места употребе).
Искључиво право одређивања осигуравајућег друштва код којих ће бити
осигуран предмет лизинга, као и висину и обим заштите из осигурања има
Наручилац као прималац лизинга.
Наручилац као прималац лизинга сноси све трошкове осигурања.
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Наступање осигураног случаја
Члан 14.
Ако наступи осигурани случај који је у вези са ризицима из члана 13. овог
уговора, Наручилац као прималац лизинга је дужан да без одлагања пријави
штету осигуравачу, у складу са условима осигурања, као и да копију пријаве
штете достави Даваоцу лизинга.
Када осигуравач процени евентуалну штету на предмету лизинга као тоталну,
Давалац лизинга преузима контакт са осигуравачем и предузима све радње
неопходне за наплату ове штете, о чему без одлагања извештава Наручиоца
као примаоца лизинга ради уређивања њиховог односа у вези са том штетом.
Даном обавештења Наручиоца као примаоца лизинга о насталој тоталној штети
на предмету лизинга, престаје обавеза Наручиоца као примаоца лизинга на
плаћање лизинг накнаде по наведеном основу.
Ако настане делимична штета на предмету лизинга, записник о процени штете
потписује осигуравач и Давалац лизинга, а Наручилац као прималац лизинга
може преузети предмет лизинга по извршеној поправци (репарацији).
Ако штета не буде надокнађена из осигурања из било ког разлога, Наручилац
као прималац лизинга је дужан да Даваоцу лизинга исплати укупну штету и
надокнади све додатне трошкове, односно да о свом трошку врати предмет
лизинга у првобитно стање.
У случају из става 5. овог члана, Давалац лизинга ће одредити стручно лице
које ће проценити висину настале штете, коју је заједно с додатним
трошковима, Наручилац као прималац лизинга дужан да уплати на рачун
Даваоца лизинга – у року од 3 (три) дана од дана достављања писменог
обавештења о процењеној штети.
Давалац лизинга може инструменте обезбеђења плаћања из члана 12. овог
уговора употребити и ради наплате штете и трошкова из ставова 5. и 6. овог
члана.
Омогућавање контроле и обавештавање Даваоца лизинга
Члан 15.
Наручилац као прималац лизинга је дужан да за време трајања овог уговора
Даваоцу лизинга омогући, на његов захтев, контролу стања и коришћења
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предмета лизинга, као и да га обавештава о свим променама на предмету
лизинга.
Наручилац као прималац лизинга је дужан да Даваоцу лизинга, на његов
захтев, достави податке о свом имовинском стању (извештај о бонитету с
билансом стања и билансом успеха, извештај овлашћеног ревизора и друго).
Наручилац као прималац лизинга је дужан да Даваоца лизинга обавештава о
свакој промени свог седишта и лица овлашћеног за заступање.

Превремена отплата
Члан 16.
Пре истека рока на који је уговор закључен, Наручилац као прималац лизинга
може Даваоцу лизинга да исплати укупни износ уговорених рата.
Наручилац као прималац лизинга је дужан да Даваоца лизинга обавести о
намери преверемене отплате из става 1. овог члана најкасније 90 дана пре
дана те отплате.
Трошкови превремене отплате преостале лизинг накнаде обрачунавају се у
вредности од _____ % неамортизоване вредности предмета лизинга.

Регистрација уговора о лизингу
Члан 17
Давалац лизинга је дужан да захтев за упис закљученог уговора у Регистар
финансијског лизинга који се води код Агенције за привредне регистре поднесе
у року од 7 (седам) дана од дана испоруке предмета лизинга, а захтев за упис
измене и допуне података о овом уговору, као и брисање података из регистра,
у року од 7 (седам) дана од момента наступања чињенице које су ту измену и
допуну, односно брисање података условиле.
Наручилац као прималац лизинга сноси све трошкове уписа из става 1. овог
члана.
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III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА ЛИЗИНГА
Усклађивање месечних лизинг рата
Члан 18.
Давалац лизинга, за време важења уговора не може мењати елеменате
Обрачуна лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем овог
уговора.
Промена вредности уговорене каматне стопе, односно промена висине лизинг
накнаде, за време важења уговора није дозвољена.
Заштита у случају стечаја Наручиоца као примаоца лизинга
Члан 19.
У случају стечаја Наручиоца као примаоца лизинга, Давалац лизинга има право
на издвајање предмета лизинга (излучно право) из стечајне масе Наручиоца
као примаоца лизинга, у складу са законом којим се уређује стечајни поступак.
Наручилац као прималац лизинга дужан је да без одлагања обавести Даваоца
лизинга о покретању стечајног или ликвидационог поступка.
Право преноса својине
Члан 20.
Давалац лизинга може пренети право својине на предмету лизинга на треће
лице.
У случају преноса из става 1.овог члана, треће лице ступа на место Даваоца
лизинга у свим правима и обавезама утврђеним овим уговором.
Обавештавање Примаоца лизинга
Члан 21.
Давалац лизинга је дужан да без одлагања обавести Наручиоца као примаоца
лизинга о свакој промени адресе, броја рачуна, као и других података
значајним за извршење обавеза Наручиоца као примаоца лизинга утврђеним
овим уговором.
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Добро извршење посла и средство обезбеђења
Члан 22.
Уговорне стране констатују да је Давалац лизинга/Група понуђача при
потписивању овог Уговора предао/ла Наручиоцу, на име обезбеђења за добро
извршење посла, бланко сопствену меницу евидентирану у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије, оверену печатом и потписану од стране
лица овлашћеног за заступање, затим попуњено и оверено менично
овлашћење – писмо, са назначеним износом од ____________________ динара
што износи 10 % од уговорене вредности без ПДВ-а, као и копију картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју је Давалац
лизинга/Група понуђача навео/ла у меничном овлашћењу – писму.
Примљена меница је безусловна, наплатива је „на први позив“, са роком
важења 60 дана дуже од уговореног рока за испоруку предмета лизинга из
члана 7. овог уговора.
Примљену меницу као средство обезбеђења за добро извршење посла, коју је
Наручилац активирао у току важења Уговора, Давалац лизинга/Група понуђача
ће заменити новом меницом у свему идентичном са претходно активираном.
Непротествовану меницу, наручилац ће вратити Давалоцу лизинга/Групи
понуђача, одмах након потписивања Протокола о примопредаји возила.
Члан 23.
Примљену меницу као средство обезбеђења за добро извршење посла,
Наручилац ће уновчити у пуном износу у следећим случајевима:
•
•
•

уколико се технички детаљи на испорученом предмету лизинга разликују
у односу на технички опис предмета лизинга из понуде;
уколико Давалац лизинга/Група понуђача не испуни неку од осталих
обавеза које проистичу из понуде предметне јавне набавке;
уколико Давалац лизинга/Група понуђача прекорачи уговорени рок
испоруке предмета лизинга.
Отклањање недостатака у гарантном року и средство обезбеђења
Члан 24.

Давалац лизинга/Група понуђача се на дан примопредаје возила преда
Наручиоцу, на име обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року,
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бланко сопствену меницу евидентирану у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије, оверену печатом и потписану од стране лица
овлашћеног за заступање, затим попуњено и оверено менично овлашћење –
писмо, са назначеним износом од ____________________ динара што износи
10 % од уговорене вредности без ПДВ-а, као и копију картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју је Давалац лизинга/Група
понуђача навео/ла у меничном овлашћењу – писму.
Примљена меница је безусловна, наплатива је „на први позив“, са роком
важења који мора бити 10 дана дужи од уговореног гарантног рока.
Примљену меницу као средство обезбеђења за отклањање недостатака у
гарантном року, Наручилац ће уновчити у целости у случају да Давалац
лизинга/Група понуђача не поступи у складу са одредбама члана 25. овог
уговора.
Непротествовану меницу, Наручилац ће вратити Даваоцу лизинга/Групи
понуђача по истеку рока на који је издата.
IV ОДГОВОРНОСТ ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ
И ПРАВНЕ НЕДОСТАТКЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА
Одговорност за материјалне недостатке
Члан 25.
у случају самосталног наступа:
Давалац лизинга одговара Наручиоцу као примаоцу лизинга за материјалне
недостатке предмета лизинга и исправно функционисање истог у току гарантног
периода.
Уколико Наручилац као прималац лизинга не добије испуњење уговора у
погледу отклањања материјалних недостатака и недостатака у гарантном року
од стране Даваоца лизинга у року који не може бити дужи од 5 дана пријема
обавештења, Наручилац као прималац лизинга има право да уновчи меницу из
члана 24. овог уговора. а има право и да обустави исплату лизинг накнаде,
почев од 6-ог дана од достављања обавештења Даваоцу лизинга.
у случају заједничке понуде:
За материјалне недостатке предмета лизинга и исправно функционисање истог
у току гарантног периода, Наручиоцу као примаоцу лизинга одговара Група
понуђача, у складу са Уговором о испоруци.
Страна 53/65

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.1-1-10/2015
НАБАВКА КАМИОНА АУТОСМЕЋАРА ПУТЕМ ЛИЗИНГА

Уколико Наручилац као прималац лизинга не добије испуњење уговора у
погледу отклањања материјалних недостатака и недостатака у гарантном року
од стране Групе понуђача на начин и у року који је дефинисан Уговором о
испоруци, а који не може бити дужи од 5 дана пријема обавештења, Наручилац
као прималац лизинга има право да уновчи меницу из члана 24. овог уговора.
Ако се недостаци у целости не отклоне после уновчавања менице из члана 24.
овог уговора или из било којег разлога уновчавање менице не буде успешно,
Наручилац као прималац лизинга има право да испуњење ове обавезе захтева
од Даваоца лизинга на начин и у року који је у Уговору о испоруци дефинисан
за Испоручиоца лизинга.
Уколико ни Давалац лизинга не испуни своју обавезу из претходног става овог
члана, Наручилац као прималац лизинга има право да обустави исплату лизинг
накнаде, почев од 6-ог дана од достављања обавештења Даваоцу лизинга.

Одговорност за правне недостатке
Члан 26.
Давалац лизинга/Група понуђача одговара Наручиоцу као примаоцу лизинга ако
на предмету лизинга постоји право трећег лица које искључује, умањује или
ограничава државину Наручиоцу као примаоцу лизинга, а о чијем постојању
Наручилац као прималац лизинга није био обавештен писаним путем, нити се
писмено сагласио да преузме предмет лизинга оптерећен тим правом.
Ако је Наручилац као прималац лизинга у тренутку закључења овог уговора
знао за могућност да предмет лизинга буде одузет или да његова неометана
државина буде смањена или ограничена, нема право на накнаду штете, ако
предмет лизинга буде одузет или државина Наручиоца као примаоца лизинга
буде смањена или ограничена.
Наручилац као прималац лизинга је дужан да обавести Даваоца лизинга/Групу
понуђача у случају сазнања да постоји претензија трећег лица на било које
право које искључује, умањује или ограничава неометану државину Наручиоца
као примаоца лизинга на предмету лизинга и да позове Даваоца лизинга/Групу
понуђача да у разумном року ослободи предмет лизинга од права или
претензија трећег лица.

Страна 54/65

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.1-1-10/2015
НАБАВКА КАМИОНА АУТОСМЕЋАРА ПУТЕМ ЛИЗИНГА

Члан 27.
Наручилац као прималац лизинга има право да се позове на одговорност
Даваоца лизинга/Групу понуђача за правне недостатке предмета лизинга и кад
је без обавештења Даваоца лизинга/Групе понуђача и без спора признао
основано право трећег лица.
Ако је у случају из става 1. овог члана Наручилац као прималац лизинга
исплатио трећем лицу одређени износ да би одустао од свог права, Давалац
лизинга/Група понуђача се може ослободити своје одговорности ако накнади
Наручиоцу као примаоцу лизинга исплаћени износ, као и накнаду за
претрпљену штету.
Члан 28.
Давалац лизинга/Група понуђача током трајања уговора не може предузети
ниједну фактичку или правну радњу којом се искључује, ограничава или
умањује неометана државина Наручиоца као примаоца лизинга на предмету
лизинга.
V РАСКИД УГОВОРА
Једнострани раскид Даваоца лизинга
Члан 29.
Давалац лизинга може једнострано раскинути уговор ако Наручилац као
прималац лизинга:
1) задоцни са исплатом прве рате лизинг накнаде,
2) не измири пореске и друге обавезе у вези са предметом лизинга током
трајања овог уговора,
3) не исплати две или више рата лизинг накнаде,
4) не преузме предмет лизинга у складу са одредбама овог уговора и Уговора о
испоруци,
5) не користи предмет лизинга с пажњом доброг привредника, или у складу са
уговором, односно наменом предмета лизинга,
6) не осигура предмет лизинга, односно не плаћа редовно премије осигурања,
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7) без претходне писмене сагласности Даваоца лизинга, омогући државину или
коришћење предмета лизинга трећим лицима,
8) не плати друге трошкове Даваоца лизинга, у складу са одредбама овог
уговора.

Обавештење у случају раскида
Члан 30.
О раскиду уговора доставља се препорученим писмом обавештење другој
уговорној страни на адресу означену у овом уговору, односно ако је дошло до
промене адресе, на адресу о којој је, у складу са овим уговором, обавештена
уговорна страна која раскида уговор.
Доказом да је друга уговорна страна примила писмено обавештење о раскиду
уговора сматраће се:
1) потпис на повратници, односно извештај о уручењу писменог обавештења,
2) назнака поштанске службе да је пријем пошиљке одбијен,
3) назнака поштанске службе да је друга стране непозната на означеној адреси.

Право повраћаја предмета лизинга
Члан 31.
Ако наступи раскид уговора, Давалац лизинга има право на повраћај предмета
лизинга, а Наручилац као прималац лизинга је дужан да Даваоцу лизинга
омогући неометани приступ и преузимање лизинга.
Место, време и услове враћања предмета лизинга одређује Давалац лизинга.
При враћању предмета лизинга странке ће саставити записник којим се
утврђује право стање предмета лизинга.
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VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Анекс уговора
Члан 32.
Наручилац ће као прималац лизинга са даваоцем лизинга, по реализацији
уговора о испоруци између даваоца лизинга и испоручиоца, закључити анекс
уговора о јавној набавци којим ће се детаљније одредити предмет лизинга
навођењем броја мотора и шасије и других потребних података.
Престанак Наручиоца као примаоца лизинга
Члан 33.
Ако Наручилац као прималац лизинга престане да постоји, његова права и
обавезе прелазе на правног следбеника тог лица.
Примена Закона о финансијском лизингу
Члан 34
На све што овим уговором није регулисано примењиваће се одредбе закона
којим се уређује финансијски лизинг.

Решавање спорова
Члан 35
Уговорне стране ће настојати да спорове решавају споразумно.
У случају спора, надлежан је Привредни суд у Чачку.
Правно дејство
Члан 36
Овај уговор производи правно дејство даном потписивања уговора од стране
овлашћених лица обе уговорне стране.
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Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три)
примерка задржава свака уговорна страна.
ЗА НАРУЧИОЦА КАО
ПРИМАОЦА ЛИЗИНГА:
ДИРЕКТОР

ЗА ДАВАОЦА ЛИЗИНГА

__________________

____________________

/ ГРУПУ ПОНУЂАЧА:

НАПОМЕНА: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити
закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије
да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце.
У моделу уговора су наведена по три потенцијална учесника у заједничкој
понуди и подизвођача. У случају њиховог већег броја потребно је копирати
странице на којима је предвиђено навођење осталих учесника у заједничкој
понуди, односно подизвођача и наставити низ редних бројева и унети захтеване
податке за преостале учеснике и подизвођаче. Копиране странице овлашћено
лице понуђача је дужно да потпише и овери печатом.
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
РЕДНИ
БРОЈ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ОПИС
Нето набавна вредност подвоза (шасије)
Нето набавна вредност надградње
Укупна нето набавна вредност предмета лизинга
Трошкови транспорта
Трошкови царине
Трошкови обуке особља наручиоца
ПДВ на набавну вредност предмета лизинга
Укупан износ камате за период трајања лизинга
Укупан износ ПДВ-а на камату
Трошкови одобрења (обраде захтева)
ПДВ на трошкове одобрења
Трошкови кредитног бироа
ПДВ на трошкове кредитног бироа
Трошкови уписа уговора о лизингу у регистар
финансијског лизинга
ПДВ на трошкове уписа уговора о лизингу у
регистар финансијског лизинга
БРИСАНА ТАЧКА
БРИСАНА ТАЧКА
Други трошкови
Бруто вредност предмета лизинга

ВРЕДНОСТ

У обрасцу структуре цене вредности су исказене у __________________
(назначити валуту у којој су исказане вредности).
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 под редним бројем 1. уписати колико износи набавна вредност подвоза
(шасије) без ПДВ-а;
 под редним бројем 2. уписати колико износи набавна вредност
надградње без ПДВ-а;
 под редним бројем 3. уписати колико износи набавна вредност
целокупног возила са надградњом без ПДВ-а;
 под редним бројем 4. уписати колико износе трошкови транспорта
целокупног возила са надградњом без ПДВ-а;
 под редним бројем 5. уписати колико износе трошкови царине
целокупног возила са надградњом без ПДВ-а;
 под редним бројем 6. уписати колико износе трошкови обуке особља
наручиоца без ПДВ-а;
 под редним бројем 7. уписати колико износи ПДВ на набавну вредност
целокупног возила са надградњом;
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 под редним бројем 8. уписати колико укупно износи камата за период
трајања лизинга без ПДВ-а;
 под редним бројем 9. уписати колико износи ПДВ-а на камату;
 под редним бројем 10. уписати колико износе трошкови одобрења
(обраде захтева) без ПДВ-а;
 под редним бројем 11. уписати колико износи ПДВ на трошкове
одобрења;
 под редним бројем 12. уписати колико износе трошкови кредитног бироа
без ПДВ-а;
 под редним бројем 13. уписати колико износи ПДВ на трошкове кредитног
бироа;
 под редним бројем 14. уписати колико износе трошкови уписа уговора о
лизингу у регистар финансијског лизинга без ПДВ-а;
 под редним бројем 15. уписати колико износи ПДВ на трошкове уписа
уговора о лизингу у регистар финансијског лизинга;
 под редним бројем 16. БРИСАНА ТАЧКА;
 под редним бројем 17. БРИСАНА ТАЧКА;
 под редним бројем 18. уписати колико износе остали непоменути
трошкови без ПДВ-а;
 под редним бројем 19. уписати колико износи бруто вредност предмета
лизинга са порезом на додату вредност.
Понуђач је у обавези да искаже све тражене податке у Обрасцу структуре
цене, а уколико тако не поступи, његова понуда ће бити одбијена
неприхватљива. Понуђач је дужан да приликом израде калкулације понуђених
цена угради све своје трошкове у вези са лизингом камиона аутосмећара.
Понуђеним ценама понуђач тврди и доказује наручиоцу да је предвидео све
своје трошкове које ће имати у реализацији набавке – испоруке камиона
аутосмећара путем лизинга.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У
складу
са
чланом
88.
став
1.
Закона,
_____________________________________, доставља укупан
структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

понуђач
износ и

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке КАМИОНА АУТОСМЕЋАРА ПУТЕМ ЛИЗИНГА, бр.1-110/2015 наручиоца ЈКП ,,Комунално'' Ивањица, поднео независно, без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач.______________________________________ у поступку јавне
набавке КАМИОНА АУТОСМЕЋАРА ПУТЕМ ЛИЗИНГА, бр.1-1-10/2015
наручиоца ЈКП ,,Комунално'' Ивањица, поштовао је обавезе које произлазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне
својине.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОВЛАШЋЕНОМ СЕРВИСУ
1. Понуђач ______________________________________ у поступку
јавне набавке КАМИОНА АУТОСМЕЋАРА ПУТЕМ ЛИЗИНГА, бр.11-10/2015 наручиоца ЈКП ,,Комунално'' Ивањица, под пуном
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да
поседује овлашћени сервис за севисирање одвоза за смећар
(шасије) за територију Републике Србије.
2. Понуђач ______________________________________ у поступку
јавне набавке КАМИОНА АУТОСМЕЋАРА ПУТЕМ ЛИЗИНГА, бр.11-10/2015 наручиоца ЈКП ,,Комунално'' Ивањица, под пуном
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да
поседује овлашћени сервис за севисирање надградње за
територију Републике Србије.
3. Понуђач ______________________________________ у поступку
јавне набавке КАМИОНА АУТОСМЕЋАРА ПУТЕМ ЛИЗИНГА, бр.11-10/2015 наручиоца ЈКП ,,Комунално'' Ивањица, под пуном
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да
има закључен уговор о сервисирању подвоза за смећар (шасије)
са овлашћеним сервисом за територију Републике Србије, и то са
__________________________________________.
4. Понуђач ______________________________________ у поступку
јавне набавке КАМИОНА АУТОСМЕЋАРА ПУТЕМ ЛИЗИНГА, бр.11-10/2015 наручиоца ЈКП ,,Комунално'' Ивањица, под пуном
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да
има закључен уговор о сервисирању надградње са овлашћеним
сервисом за територију Републике Србије, и то са
__________________________________________.
Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача
уколико су испоручилац и давалац лизинга исто лице односно овлашћеног лица
члана групе понуђача који је поседује овлашћени сервис или са истим има
закључен уговор о сервисирању и оверена печатом. Копирати образац у
потребном броју примерака за чланове групе понуђача.
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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБЕЗБЕЂЕЊУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

Понуђач ______________________________________ у поступку јавне набавке
КАМИОНА АУТОСМЕЋАРА ПУТЕМ ЛИЗИНГА, бр.1-1-10/2015 наручиоца ЈКП
,,Комунално'' Ивањица, под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу изјављује да да ће резервни делови понуђених добара бити
обезбеђени у потпуности и након истека гарантног рока, и то за:
1. подвоз (шасију),
2. надградњу.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Изјаву достављају чланови групе понуђача посебно за део набавке
који извршавају. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
понуђача уколико су испоручилац и давалац лизинга исто лице односно члана
групе понуђача који обезбеђује резервне делове и оверена печатом. У изјави се
заокружују редни бројеви испред назива понуђених добара које испоручује
сваки од чланова групе понуђача.
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