ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.1-1-7/2018
НАБАВКА СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА

ЈКП ,,ИВАЊИЦА'' ИВАЊИЦА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА БР.1-1-7/2018
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ
СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА
СА ПУМПОМ ВИСОКОГ ПРИТИСКА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА

Датум и време:
Крајњи рок за достављање понуда:

20.09.2018.године до 12,00 часова

Јавно отварање:

20.09.2018.године у 12,30 часова

ИВАЊИЦА, август 2018.ГОДИНЕ
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, 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. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке
број 1-1-7/2018 деловодни број Одлуке 1-1-1-7-1/18 од 15.08.2018.године и
Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 1-1-1-7-2/18 од
15.08.2018.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку – специјалног возила са пумпом
високог притиска за одржавање канализационог система
ЈН бр.1-1-7/2018
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II

III

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

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 специјалног возила са пумпом високог
притиска за одржавање канализационог система,
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 потврде референтних наручилаца
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈКП ''Ивањица'' Ивањица
Адреса: ул. Милинка Кушића 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. 1-1-7/2018 су добра – специјално возило са пумпом
високог притиска за одржавање канализационог система за потребе возног
парка наручиоца.
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@mts.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.1-1-7/2018 су добра – специјално возило са пумпом
високог притиска за одржавање канализационог система за потребе возног
парка наручиоца.
Назив и ознака из општег речника набавке: 34140000-0 – Тешка моторна возила
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 ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ
И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
1. Врста и количина добара
Предмет набавке је једно ново специјално комунално возило са пумпом високог
притиска за одржавање канализационог система - канал џет за распушавање
канализације.
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 2018.године и које се након испоруке први пут региструје, са новом и
некоришћеном надградњом произведеном најраније 2018.године.
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, 55/2014, 24/2018 и 41/2018) 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, 41/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016,
108/2016, 7/2017 - исправка, 63/2017 и 45/2018).
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 надградњу
Мотор
Врста
Еуро норма
Снага
Обртни момент
Запремина мотора
Моторна кочница
Хлађење

дизел, турбина, интекулер
минимум Еurо 5 без AdBlue
минимум 210 KW
минимум 1.100 Nm
минимум 6.800 cm3
активирање са педалом кочнице
водено
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Филтер за гориво cа грејачем
Темпомат
Додатни филтер за гориво cа сепаратором воде и грејачем
Мењач
Мануелни, синхронизован
Број степени преноса
минимум 9+1
Извод снаге усклађен са захтевима надградње
Погон
Конфигурација
Међуосовинско растојање

4x2
4.000 – 4.150 mm
Предња осовина

Носивост
Ослањање

минимум 7.500 kg
гибњеви
Задња осовина

Носивост
минимум 11.200 kg
Ослањање
гибњеви
Блокада диференцијала са знаком упозорења када је укључена
Кочиони систем
Ваздушне, двокружне, диск напред и позади
Систем против блокирања точкова (ABS)
Систем против проклизавања погонских точкова (ASR)
Систем за повећање стабилности возила (ESP)
Сушач за ваздух са електричним грејачем
Паркирна кочница са блокадом свих точкова
Кабина
Кратка, дневна, без лежаја
Број седишта
1+2
Возачко седиште ваздушно ослоњено са сигурносним појасем и
наслоном за главу
Сувозачка седишта са наслонима за главу и сигурносним појасевима
Клима уређај са компресором погоњеним од стране мотора
Електрични подизачи прозора
Радио - CD
Рукохвати на А и Б стубу
Спољашња огледала (ретровизори) 2 нормална, 2 широкоугаона,
електроподесиви и грејани
Десно огледало за ивичњак електроподесиво и грејано
Огледало за преглед испред возила
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Управљачки механизам
Серво управљач хидрауличког типа
Управљач подесив по висини и дубини
Закључавање централно, контакт брава са некодираним кључем
Електрична инсталација
Батерије минимум 143 Аh
Осигурачи у кабини aутоматски
Главни прекидач за раздвајање батерија механички
Алтернатор минимум 110 А
Резервоар за гориво
Запремина
минимум 150 L
Метални, сито у наливном грлу
Поклопац са закључавањем, везан ланцем
Светла
Аутоматска дневна светла за вожњу и светла за маглу
Ротациона светла на кабини возила
Остало
Бруто носивост возила
минимум 15.000 kg
Боја кабине
бела
Предњи браник метални са клином за шлеповање
Алке за извлачење возила 2 на предњем бранику
Дигитални тахограф за два возача
Ход уназад акустично упозорење
Један кључ за цело возило
минимум 3 комада
Пнеуматици
295/80 R22.5
Резервни точак исте врсте и димензије
Дизалица за замену точка усклађена са бруто масом возила
Клинасти подметачи за блокирање
минимум 2 комада
точкова
Сет приручног алата
Кључ за точкове
Црево за пуњење пнеуматика
минимум 20 m
Пакет за прву помоћ
Упозоравајући троугао
Упозоравајућа лампа
2.2. Техничке карактеристике надградње
Резервоар
Цилиндрични резервоар за муљ од челика
Дебљина
минимум 5 mm
Капацитет
минимум 6.000 литара
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Резервоар се састоји из два дела - предњег до кабине за чисту воду и
резервоарa за муљ
Резервоар чисте воде
Резервоар за воду за пумпу високог притиска
Капацитет
минимум 3.000 литара
Вентил за воду за пуњење са слободним падом
Мануелни вентил за пражњење
Материјал
St 52-3 или еквивалент
Резервоар за муљ
Капацитет
минимум 3.000 литара
Мерач нивоа муља у резервоару са минимум 3 стаклена нивоказа
Уграђен испусни вентил у предњем делу резервоара
Уграђен сигурносни вентил вакуума подешен на минимум 0,8 бара
Сигурносни вентил притиска подешен на минимум 0,5 бара
Уграђена млазница за чишћење резервоара напајања из линије
високог притиска при чему избацује искључиво чисту воду
Резервоар за муљ обојен са антикорозивном бојом изнутра и споља
Споља обојен завршном бојом у боји кабине - светло плава RAL 5012
Материјал
St 52-3 или еквивалент
Врата резервоара
Израђена од челика обојена са антикорозивном бојом изнутра и
споља
Споља обојена завршном бојом у боји кабине - светло плава RAL
5012
Систем закључавања са минимум 4 хидрауличне браве
Вентил за пражњење пречника минимум 4” (монтирати централно у
доњем делу врата)
Цилиндри за отварање врата са уграђеним сигурносним вентилом
против пада врата у случају пуцања црева
Ротационо светло постављено на врху врата
Механизам за киповање
За брзо пражњење муља из резевара као и за лак приступ шасији
ради одржавања
Потпуно пражњење резервоара без додатне асистенције радника
Могућност позиционирања нагиба резервоара у више тачака
Потпорне ноге за осигурање подигнутог танка приликом интервенција
на шасији
Вакуум систем
Тип пумпе
са воденим хлађењем
минимум 1.250 m3/h
Капацитет
Максимални вакуум/надпритисак
0,85 барa / 0,5 барa
Трајно подмазани лежајеви ради минималне потребе за одржавањем
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Константна радна температура ради што мањих губитака услед
прегревања
Инсталиран систем за водено хлађење пумпе
Пнеуматска брза промена усис/потис
Аутоматско озрачивање цистерне приликом промене режима усис у
потис
Сигурносни вентил ради превенције оптерећења пумпе
Систем високог притиска
Тип пумпе
клипна пумпа високог притиска
минимум 200 барa / минимум 200 литара
Капацитет
Радни вентил за подешавање радног притиска и протока пумпе
У зимским условима могућност пражњења система и црева ради
спречавања од пуцања услед замрзавања воде
Механички вентили на глави пумпе за пражњење воде из цилиндара у
зимским условима
Витло црева високог притиска
Монтирано на вратима резервоара
Окретно минимум 180 степени удесно
Капацитет витла минимум 120 m црева пречника минимум 1”
Линија високог притиска од пумпе до црева пречника минимум 1''
Регулација брзине континуална
Контрола ротације и одмотавања витла помоћу хидраулике
На
витлу
монтирана - Контрола одмотавања и
намотавања вакуум црева;
командна
табла
са
Контрола
броја обртаја мотора;
следећим функцијама:
- Контрола протока и притиска
пумпе високог притиска;
- Контрола пумпе високог притиска
укљ./искљ.;
- Контрола вакуум пумпе укљ./искљ.;
- Контрола рада вакуум пумпе
потис/усис
Погон
Погон пумпи прилагодити шасији/основном возилу по смерницама
произвођача
Контроле у кабини возила
Главни прекидач
Ротациона светла
Контрола погона пумпи
Контролна конзола монтирана са задње десне стране возила
Отварање и затварање врата резервоара
Закључавање притисног прстена
Контрола киповања резервоара
Контрола броја обртаја мотора
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Контрола протока и притиска пумпе високог притиска
Контрола пумпе високог притиска укљ./искљ.
Контрола вакуум пумпе укљ./искљ.
Контрола рада усисне руке горе/доле, лево/десно, телескопско
извлачење/увлачење
Контрола рада вакуум пумпе потис/усис
Контрола вентила усисне руке укљ./искљ.
Усисна рука
Нa врху цистeрнe нa дeлу oдeљкa зa муљ мoнтирaти хидрaуличну
усисну грaну нa кojoj сe нaлaзи усиснo црeвo дужинe минимум 7
мeтaрa прeчникa минимум DN 100
Teлeскoпирaњe
минимум 1.300 mm
минимум 5.000 mm
Укупнa дужинa
Дизaњe и спуштaњe
зa минимум 50 стeпeни
Рoтaциja руке
минимум 300 стeпeни
Боксеви за алат и додатна црева
Монтирани са леве и десне стране шасије са кључем у дужини
резервоара
Капацитет
4 црева DN 100
Мало витло
Додатно витло за црево високог притиска
Капацитет минимум 40 m црева минимум ½’’
Пушка за чишћење под високим притиском
Систем за чување инсталација у зимском периоду
Омогућено пражњење система високог притиска
Омогућено пражњење усисног система
Циркулационо загревање воденог система до -5°C
Црева
Гумено црево високог притиска од минимум ½’’ за мало витло у
дужини од минимум 40 m - текстилни оплет (Кевлар)
Гумено црево високог притиска од минимум 1’’ за велико витло у
дужини од минимум 120 m - текстилни оплет (Кевлар)

Сeт млaзницa зa кoтур 1'':

Сeт млазницa зa кoтур ½'':

Опрема
- Mлaзницa зa гeнeрaлнa чишћeњa 1 комад;
- Mлaзницa за прoбиjaњe нaпрeд - 1
комад;
- Рoтирajућa млaзницa зa чишћeњe
цeлoг прeсeкa - 1 комад;
- Зaштитa гумeнoг црeвa зa
увлaчeњe у шaхту - 1 комад
- Mлaзницa зa гeнeрaлнa чишћeњa 1 комад;
- Mлaзницa за прoбиjaњe нaпрeд - 1
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-

комад;
Рoтирajућa млaзницa зa чишћeњe
цeлoг прeсeкa - 1 комад;
Вентури млазница - 1 комад

Камера за надгледање цевовода
Гурајућа камера за тестирање канализације DN100 - DN300
Дужина кабла
минимум 30 m
Глава камере која се сама нивелише – усправне слике на монитору
камере без обзира на било које ротирање главе камере око своје осе
Светло на глави камере са ЛЕД диодама
Камера има могућност чувања фотографија и видео снимака
Формат
фотографија
и JPG / AVI
видео снимака
Резолуција
720 x 600
Напајање
Li-Ion батерија 18V / 3 Ah
Екран на додир у боји
минимум 10”
Опција да се извади монитор из кућишта ради лакшег руковања и
рада на неприступачним и малим местима
Проширено складиштење за СД картицу, интерфејс капије micro-HDMI
i mini-USB
Трансфер фотографија и видео клипова је могућ путем Wi-Fi
Уграђен микрофон за снимање коментара за време инспекције
Дигитални метар за даљину главе камере
Обрада слика, измена поставки камере и упутство за радни мени
прави се преко монитора - екрана на додир
Чување првих података са интегрисаном тастатуром за обележавање
и описивање текуће ситуације на цевоводу
Додатна опрема
Вентури млазница за усисавање

минимум 4''

3. Гаранције квалитета
Гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца од дана испоруке добaра.
Сервисирање се обавља у овлашћеном сервису.
У гарантном року испоручилац добара је у обавези да код овлашћеног сервиса
обезбеди све радовне сервисе у гарантном року, према препорукама
произвођача, без надокнаде.
Рок за отклањање неисправности не може бити дужи од 3 (три) дана од дана
пријема писаног захтева наручиоца. Уколико је за отклањање неисправности
неопходно више од 3 (три) дана, испоручилац је дужан да наручиоцу достави
писани захтев за продужење рока за отклањање неисправности, са
образложењем, на који наручилац даје сагласност.
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По пријему захтева Наручиоца, Испоручилац је у обавези, о свом трошку, да
обезбеди присуство стручног лица у гаражи Наручиоца ради примарне
дијагностике неисправности предмета набавке.
Уколико је то могуће, Испоручилац ће, о свом трошку, неисправности отклонити
у гаражи Наручиоца.
За све неисправности које је могуће отклонити само у овлашћеном сервису,
трошкове транспорта предмета јавне набавке, у које су укључени трошкови
горива и трошкови ангажовања возача (дневница, путни трошкови), до и од
овлашћеног сервиса, сноси Испоручилац.
У случају непоштовања рокова за отклањање неисправности наручилац ће
наплатити средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року.
4. Рок, место и начин испоруке добaра
Рок испоруке предмета јавне набавке је највише 180 календарских дана од
дана закључења уговора о јавној набавци.
Испорука се сматра извршеном кад Наручилац заприми добра са свим
документима и у присуству Испоручиоца.
Место испоруке добара је гаража наручиоца у Ивањици, ул.Милинка Кушића
б.б.
Изабрани понуђач је дужан да изврши испоруку предметног добара у времену
између 7 и 13 часова радним данима наручиоца (понедељак-петак).
Предметна добра се испоручују у исправном стању спремна за употребу.
Приликом примопредаје потписује се записник о примопредаји.
5. Постгаранцијско сервисирање
Трајање постгаранцијског сервисирања возила (шасије) и надградње не може
бити краће од 8 (осам) година од дана престанка важења гаранције.
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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 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);
4) 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 нема забрану обављања делатности која је на
снази у време у време подношења понуде (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:
1) располаже неопходним пословним капацитетом:
1.1. да је у у последњих 12 месеци до дана објављивања позива за
подношење понуда за ову јавну набавку, извршио испоруку
минимум 1 (једног) новог специјалног возила са пумпом високог
притиска за одржавање канализационих система (канал џет) које
је предмет ове јавне набавке, при чему је надградња
функционална приликом употребе код корисника. Вредност једног
референтног возила мора бити у минималној вредности од
20.000.000,00 динара без пореза на додату вредност;
1.2. да је овлашћен од стране произвођача или овлашћеног
представника произвођача за територију Републике Србије за
промет односно продају, у овом поступку јавне набавке, типа
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возила
(шасије)
захтеваних
техничких
дефинисаних у овој конкурсној документацији;

карактеристика

1.3. да је овлашћен од стране произвођача или овлашћеног
представника произвођача за територију Републике Србије за
промет односно продају, у овом поступку јавне набавке, типа
надградње захтеваних техничких карактеристика дефинисаних у
овој конкурсној документацији;
2) располаже
довољним
капацитетом:

техничким

и

кадровским

2.1. да поседује или користи минимално један овлашћени сервис
на територији Републике Србије без обзира на удаљеност, за
сервисирање понуђеног возила (шасије);
2.2. да поседује или користи минимално један овлашћени сервис
на територији Републике Србије без обзира на удаљеност, за
сервисирање понуђене надградње;
2.3. да произвођач надградње поседујe стандарде SRPS ISO
9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS OHSAS 18001:2008
односно еквивалентне националне стандарде;
2.4. да произвођач надградње поседујe за свој производни погон
свеобухватне захтеве квалитета код заваривања топљењем
металних материјала према стандарду SRPS EN ISO 3834-2 или
еквивалентном националном стандарду;
2.5. да произвођач надградње има минимално 5 (пет) запослених
(у
радном
односу)
заваривача
са
сертификатима
о
квалификационом тестирању по стандарду SRPS EN ISO 96061:2017 или еквивалентном националном стандарду, а сертификати
морају обухватити обе позиције заваривања (попречно/вертикално
горе и попречно /хоризонтално доле);
2.6. понуђено возило и надградња морају бити усаглашени 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.

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, а додатне услове испуњавају заједно.
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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. 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;
4) 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.
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Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Пословни капацитет:
1.1. потврде издате и потписане од стране референтног купца на
обрасцу XII конкурсне документације. Уз сваку достављену потврду,
неопходно је доставити фотокопије: пратећег уговора, фактуре и
примопредајног записника/потврде о пријему возила/отпремнице.
Наручилац задржава право да у поступку оцене понуда, изврши
проверу и/или увид у испоручена референтна возила са
надградњом. Уколико утврди да надградња није била
функционална приликом употребе код корисника понуда ће бити
одбијена као неприхватљива;
1.2. потврде издате понуђачу од стране произвођача или
овлашћеног представника произвођача возила (шасије) за
територију Републике Србије, са преводом на српски језик
овереним од стране овлашћеног судског тумача уколико је издата
на страном језику или изјаве понуђача да је произвођач односно
овлашћени представник произвођача (састављене на меморандуму
понуђача, потписане од стране овлашћеног лица понуђача –
произвођача односно овлашћеног представника произвођача).
Доказ не може бити старији од 30 дана пре отварања понуда;
1.3. потврде издате понуђачу од стране произвођача или
овлашћеног представника произвођача надградње за територију
Републике Србије, са преводом на српски језик овереним од стране
овлашћеног судског тумача уколико је издата на страном језику или
изјаве понуђача да је произвођач односно овлашћени представник
произвођача (састављене на меморандуму понуђача, потписане од
стране овлашћеног лица понуђача – произвођача односно
овлашћеног представника произвођача). Доказ не може бити
старији од 30 дана пре отварања понуда;
2) Технички и кадровски капацитет:
2.1. потврде издате понуђачу од стране произвођача или
овлашћеног представника произвођача возила (шасије) за
територију Републике Србије, са преводом на српски језик
овереним од стране овлашћеног судског тумача уколико је издата
на страном језику или изјаве понуђача уколико је произвођач
односно овлашћени представник произвођача (састављене на
меморандуму понуђача, потписане од стране овлашћеног лица
понуђача – произвођача односно овлашћеног представника
произвођача) да поседује или користи минимално један овлашћени
сервис на територији Републике Србије без обзира на удаљеност,
за сервисирање понуђеног возила (шасије), а у прилогу потврде
обавезно се доставља и списак овлашћених сервиса (са називима
и адресама) на територији Републике Србије издат од стране
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произвођача или овлашћеног представника произвођача возила за
територију Републике Србије. Доказ не може бити старији од 30
дана пре отварања понуда;
2.2. потврде издате понуђачу од стране произвођача или
овлашћеног представника произвођача надградње за територију
Републике Србије, са преводом на српски језик овереним од стране
овлашћеног судског тумача уколико је издата на страном језику или
изјаве понуђача уколико је произвођач односно овлашћени
представник произвођача (састављене на меморандуму понуђача,
потписане од стране овлашћеног лица понуђача – произвођача
односно овлашћеног представника произвођача) да поседује или
користи минимално један овлашћени сервис на територији
Републике Србије без обзира на удаљеност, за сервисирање
понуђене надградње, а у прилогу потврде обавезно се доставља и
списак овлашћених сервиса
(са називима и адресама) на
територији Републике Србије издат од стране произвођача или
овлашћеног представника произвођача надградње за територију
Републике Србије. Доказ не може бити старији од 30 дана пре
отварања понуда;
2.3. фотокопија важећих сертификата за произвођача надградње о
испуњењу стандарда SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015,
SRPS OHSAS 18001:2008 односно еквивалентних националних
стандарда издатих од стране акредитованих институција;
2.4. фотокопије важећег сертификата за произвођача надградње да
произвођач надградње поседујe за свој производни погон
свеобухватне захтеве квалитета код заваривања топљењем
металних материјала према стандарду SRPS EN ISO 3834-2 или
еквивалентном националном стандарду;
2.5. фотокопија важећих сертификата о квалификационом
тестирању заваривача по стандарду SRPS EN ISO 9606-1:2017
или еквивалентном
националном
стандарду за минимум 5
запослених заваривача (у радном односу), који обухватају обе
позиције заваривања (попречно/вертикално горе и попречно
/хоризонтално доле), као и фотокопија уговора о раду за лица у
радном односу код понуђача;
2.6. потврда захтеваних техничких карактеристика основног возила
(шасије) и надградње оверених и потписаних од стране
произвођача возила (шасије) и произвођача надградње, са
обавезним навођењем броја поступка јавне набавке и моделом
возила (шасије) и надградње који се нуде. Докази не могу бити
старији од 30 дана пре отварања понуда. У прилогу потврда се
обавезно доставља оригинални технички цртеж понуђених добара
оверен и потписан од стране произвођача надградње из којег се
несумњиво може утврдити да понуђена добра испуњавају техничке
захтеве.
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Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана
групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1)
до 4) Закона. Понуђач је дужан да за сваког члана групе достави доказе да
додатне услове испуњавају заједно и доказе да поједине додатне услове
чланови групе понуђача испуњавају засебно.
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. Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава
додатне услове.
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 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.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом
којим се уређује електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом,
јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од
стране надлежних органа те државе.
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.
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 специјалног возила - НЕ
ОТВАРАТИ'' на адресу ЈКП ,,Ивањица'', ул.Милинка Кушића 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 20.09.2018.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
наручулац 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.
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
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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.
Обавезни саставни делови понуде понуђача који није уписан у регистар
понуђача:
РЕДНИ
БРОЈ

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

ДОКУМЕНТИ
Изводи из казнене евиденције односно уверења којима се доказује
испуњеност услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) 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)
Попуњен, потписан и оверен печатом образац потврде референтног
купца (Образац XII) са фотокопијама: пратећег уговора, фактуре и
примопредајног записника/потврде о пријему возила/отпремнице
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Потврда или изјава произвођача или овлашћеног представника
произвођача возила (шасије) за територију Републике Србије, са
преводом на српски језик овереним од стране овлашћеног судског
тумача уколико је издата на страном језику, којом доказује право да нуди
и продаје предметно добро
Потврда или изјава произвођача или овлашћеног представника
произвођача надградње за територију Републике Србије, са преводом
на српски језик овереним од стране овлашћеног судског тумача уколико
је издата на страном језику, којом доказује право да нуди и продаје
предметно добро
Потврда или изјава произвођача или овлашћеног представника
произвођача возила (шасије) за територију Републике Србије, са
преводом на српски језик овереним од стране овлашћеног судског
тумача уколико је издата на страном језику, којом доказује да поседује
или користи минимално један овлашћени сервис на територији
Републике Србије, са списком овлашћених сервиса (са називима и
адресама) на територији Републике Србије издатим од стране
произвођача или овлашћеног представника произвођача возила
(шасије) за територију Републике Србије
Потврда или изјава произвођача или овлашћеног представника
произвођача надградње за територију Републике Србије, са преводом
на српски језик овереним од стране овлашћеног судског тумача уколико
је издата на страном језику, којом доказује да поседује или користи
минимално један овлашћени сервис на територији Републике Србије, са
списком овлашћених сервиса (са називима и адресама) на територији
Републике Србије издатим од стране произвођача или овлашћеног
представника произвођача надградње за територију Републике Србије
Фотокопије важећих сертификата за произвођача надградње о
испуњењу стандарда SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS
OHSAS 18001:2008
Фотокопија важећег сертификата за произвођача надградње за
заваривање топљењем металних материјала према стандарду SRPS EN
ISO 3834-2
Фотокопије важећих сертификата о квалификационом тестирању
заваривача по стандарду SRPS EN ISO 9606-1:2017 са фотокопијама
уговора о раду за лица у радном односу код понуђача
Потврде захтеваних техничких карактеристика основног возила (шасије)
и надградње оверене и потписане од стране произвођача возила
(шасије) и произвођача надградње са оригиналним техничким цртежом
понуђених добара потписаним од стране произвођача надградње
Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке (само за заједничку понуду)
Једну регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за озбиљност
понуде са картоном депонованих потписа и меничним овлашћењем
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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.

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)
Попуњен, потписан и оверен печатом образац потврде референтног
купца (Образац XII) са фотокопијама: пратећег уговора, фактуре и
примопредајног записника/потврде о пријему возила/отпремнице
Потврда или изјава произвођача или овлашћеног представника
произвођача возила (шасије) за територију Републике Србије, са
преводом на српски језик овереним од стране овлашћеног судског
тумача уколико је издата на страном језику, којом доказује право да нуди
и продаје предметно добро
Потврда или изјава произвођача или овлашћеног представника
произвођача надградње за територију Републике Србије, са преводом
на српски језик овереним од стране овлашћеног судског тумача уколико
је издата на страном језику, којом доказује право да нуди и продаје
предметно добро
Потврда или изјава произвођача или овлашћеног представника
произвођача возила (шасије) за територију Републике Србије, са
преводом на српски језик овереним од стране овлашћеног судског
тумача уколико је издата на страном језику, којом доказује да поседује
или користи минимално један овлашћени сервис на територији
Републике Србије, са списком овлашћених сервиса (са називима и
адресама) на територији Републике Србије издатим од стране
произвођача или овлашћеног представника произвођача возила
(шасије) за територију Републике Србије
Потврда или изјава произвођача или овлашћеног представника
произвођача надградње за територију Републике Србије, са преводом
на српски језик овереним од стране овлашћеног судског тумача уколико
је издата на страном језику, којом доказује да поседује или користи
минимално један овлашћени сервис на територији Републике Србије, са
списком овлашћених сервиса (са називима и адресама) на територији
Републике Србије издатим од стране произвођача или овлашћеног
представника произвођача надградње за територију Републике Србије
Фотокопије важећих сертификата за произвођача надградње о
испуњењу стандарда SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS
OHSAS 18001:2008
Фотокопије важећих сертификата за произвођача надградње за
заваривање топљењем металних материјала према стандарду SRPS EN
ISO 3834-2
Фотокопије важећих сертификата о квалификационом тестирању
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14.

15.
16.

заваривача по стандарду SRPS EN ISO 9606-1:2017 са фотокопијама
уговора о раду за лица у радном односу код понуђача
Потврде захтеваних техничких карактеристика основног возила (шасије)
и надградње оверене и потписане од стране произвођача возила
(шасије) и произвођача надградње са оригиналним техничким цртежом
понуђених добара потписаним од стране произвођача надградње
Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке (само за заједничку понуду)
Једну регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за озбиљност
понуде са картоном депонованих потписа и меничним овлашћењем

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 специјалног возила - НЕ ОТВАРАТИ, на адресу
ЈКП ,,Ивањица'', ул.Милинка Кушића 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.
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 2) 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;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу
уговора;
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али и податке о:
1) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средства обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
4) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
5) понуђачу који ће у име групе потписивати обрасце 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.
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
Плаћање ће се вршити налогом за пренос преко рачуна код пословне банке
изабраног понуђача.
Искључено је авансно плаћање. Свака понуда у којој буде тражено авансно
плаћање одбиће се као неприхватљива.
Плаћање се врши по испостављеном рачуну, сачињеним на основу извршене
испоруке добара и јединичних цена из понуде, и то у року који не може бити
краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана од дана испостављања рачуна.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца од дана испоруке добара.
9.3. Захтев у погледу рока и места испоруке добара
Рок испоруке предмета набавке је највише 180 календарских дана од дана
закључења уговора о јавној набавци. Наручилац не прихвата никакво додатно
условљавање од стране понуђача у вези са роком испоруке.
Место испоруке добара је гаража наручиоца у Ивањици, ул.Милинка Кушића
б.б.
Изабрани понуђач је дужан да изврши испоруку предметних добара у времену
између 7 и 13 часова радним данима наручиоца (понедељак-петак).
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Изабрани понуђач је дужан да на адреси испоруке обучи корисника специјалног
возила запосленог код наручиоца, а трошкови испоруке и обуке су укључени у
цену.
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.
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.
Цену је потребно изразити нумерички.
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност. Трошкови понуђача у вези са испоруком и обуком су укључени
у цену.
Цена је фиксна и не може се мењати.
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
11.1. Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са
подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду
достави:
Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за озбиљност понуде са
картоном депонованих потписа (фотокопија са печатом банке) и меничним
овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без
протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 10% од
понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дана дужим од рока
важења понуде. Меница мора бити регистрована у Регистру меница и
овлашћења који се води код Народне банке Србије у складу са Законом о
платном промету (“Сл.Лист СРЈ” бр.3/02 и 05/03 и “Сл.гласник РС” бр.43/04,
62/06, 111/09 – др.закон и 31/11). Наручилац ће уновчити меницу уколико
понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени
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своју понуду, или уколико понуђач којем буде додељен уговор благовремено не
потпише уговор о јавној набавци.
11.2. Изабрани понуђач је дужан да приликом закључења уговора о јавној
набавци достави:
Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за добро извршење посла са
картоном депонованих потписа (фотокопију са печатом банке) и меничним
овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без
протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 10% од
понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дана дужим од
уговореног рока испоруке предмета набавке. Меница мора бити регистрована у
Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије у складу
са Законом о платном промету (“Сл.Лист СРЈ” бр.3/02 и 05/03 и “Сл.гласник РС”
бр.43/04, 62/06, 111/09 – др.закон и 31/11). Наручилац ће уновчити меницу
уколико понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на
начин предвиђен уговором о јавној набавци.
Уколико изабрани понуђач не достави меницу на потписивање уговора односно
не достави меницу у прилогу потписаног уговора, Наручилац ће реализовати
меницу за озбиљност понуде и закључити уговор са следећим понуђачем са
листе. Уколико ниједан понуђач не достави меницу Наручилац ће донети
одлуку о обустави поступка.
11.3. Изабрани понуђач је дужан да приликом примопредаје предмета
набавке достави Наручиоцу:
Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за отклањање недостатака и
сервисирање у гарантном року са картоном депонованих потписа (фотокопију
са печатом банке) и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да
може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати
наплату у висини од 5% од уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком
важења 30 дана дужим од гарантног рока. Меница мора бити регистрована у
Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије у складу
са Законом о платном промету (“Сл.Лист СРЈ” бр.3/02 и 05/03 и “Сл.гласник РС”
бр.43/04, 62/06, 111/09 – др.закон и 31/11). Наручилац ће уновчити меницу
уколико понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на
начин предвиђен уговором о јавној набавци.
Непротествоване менице, Наручилац ће вратити понуђачима по истеку рокова
на који су издате.
У случају самосталног давања понуде или понуде са подизвођачем, захтеване
менице предаје понуђач који понуду подноси самостално односно понуђач који
понуду подноси са подизвођачем.
У случају подношења понуде од стране групе понуђача, захтеване менице
предаје члан групе понуђача који је за то одређен њиховим међусобним
споразумом.
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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, при чему може да укаже наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,
најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор
објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници оснивача.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за јавну
набавку специјалног возила''.
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.
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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.
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи
гарантни рок.
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази
у време подношења понуде.
18. 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.
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано
лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке
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и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца
противно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на email: jakopko@mts.rs, факсом на број: 032/664-170 или препорученом
пошиљком са повратницом на адресу ЈКП ,,Ивањица'' Ивањица, ул.Милинка
Кушића 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 објављује обавештење о
поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за
заштиту права.
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
и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте
није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став
3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека
рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок
за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања
одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева
из члана 149. ставови. 3. и 4. Закона, 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 у изнoсу од 120.000,00 динара.
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Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. Закона,
прихватиће се:
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: подаци о броју или ознаци јавне набавке
поводом које се подноси захтев за заштиту права односно број 1-17/2018;
1.7. сврха: ЗЗП; ЈКП ,,Ивањица'' Ивањица; број или ознака јавне
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права односно број
1-1-7/2018;
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.
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Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.
Закона.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је
уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење
захтева за заштиту права.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана од
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан
да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због
тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за
заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим
најповољнијим понуђачем.
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
специјалног возила са пумпом високог притиска за одржавање канализационог
система бр. 1-1-7/2018 наручиоца ЈКП ,,Ивањица'' 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
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
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 је специјално возило са пумпом високог притиска
за одржавање канализационог система за потребе наручиоца ЈКП
,,Ивањица''
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок плаћања (за наручиоца је прихватљив рок од
најмање 15 дана, али не дужи од 45 дана) од дана
испостављања рачуна
Гаража наручиоца у Ивањици,
ул.Милинка Кушића б.б.

Место испоруке добара
Рок испоруке добара (не може бити дужи од 180
календарских дана од дана закључења уговора)
Рок важења понуде (не може бити краћи од 60
дана од дана отварања понуда)
Гарантни рок у месецима од дана примопредаје
предметних добара (за наручиоца је прихватљив
рок од најмање 24 месеца)
Трајање постгаранцијског сервисирања у годинама
од дана престанка важења гаранције (за
наручиоца је прихватљив рок од најмање 8
година)

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 СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА СА ПУМПОМ
ВИСОКОГ ПРИТИСКА ЗА ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА
Закључен између:
1. Јавног комуналног предузећа ,,Ивањица'' Ивањица, Ул. Милинка
Кушића 61, ПИБ 101062119, матични број 07216840, рачун бр. 205-8529977 отворен код Комерцијалне банке, које заступа директор Владимир
Бојановић, у даљем тексту Наручилац 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 Испоручилац.
у случају заједничке понуде:
2. Групе понуђача из Споразума о заједничком наступу бр. _________ од
_____________ закљученог ради учествовања у поступку јавне набавке
специјалног возила са пумпом високог притиска за одржавање
канализационог система бр.1-1-7/2018 наручиоца Јавног комуналног
предузећа ,,Ивањица'' Ивањица, чији је носилац посла одређен Споразумом
о заједничком наступу :
___________________________________, са седиштем у _______________,
улица
_________________,
ПИБ
_____________,
матични
број
______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, које заступа
_____________________, у даљем тексту Испоручилац
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:
- да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник
Републике Србије", бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима
се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени поступак јавне набавке
добара, и то набавке специјалног возила са пумпом високог притиска за
одржавање канализационог система за потребе Наручиоца, под редним бројем
1-1-7/2018;
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- да је Испоручилац добара доставио понуду бр. _________________ од
____________.године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог
уговора;
- да понуда Испоручиоца у потпуности одговара спецификацији из конкурсне
документације, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет уговора је испорука специјалног возила са пумпом високог притиска за
одржавање канализационог система за потребе Наручиоца у врсти, количини и
на начин утврђен овим уговором, а у складу са конкурсном документацијом и
понудом Испоручиоца бр. __________ од ______________. године, у свему у
складу са свим важећим законским и подзаконским прописима.
у случају самосталног наступа:
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу самостално изврши испоруку
специјалног возила са пумпом високог притиска за одржавање канализационог
система и једини је одговоран за извршење овог Уговора.
у случају наступа са подизвођачем:
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу изврши испоруку специјалног возила
са пумпом високог притиска за одржавање канализационог система са
подизвођачем и једини је одговоран за извршење овог Уговора без обзира на
број подизвођача.
Испоручилац ће испоруку вршити са следећим подизвођачима:
1.
___________________________________,
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 уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора,
2.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, и то део испоруке
који се састоји од _________________________________________________
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________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора,
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 уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора.
у случају заједничке понуде:
Испоручиоци се обавезују да Наручиоцу заједно изврше испоруку специјалног
возила са пумпом високог притиска за одржавање канализационог система, на
начин како су то утврдили Споразумом о заједничком наступу број _________
од _____________ којим су се међусобно и према Наручиоцу обавезали за
реализацију испоруке, и солидарно су одговорни за извршење овог Уговора.
Испоруку ће вршити следећи Испоручиоци:
1.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, који је одређен као
носилац посла, и овлашћен је да предузима све потребне правне радње у
поступку реализације предметне јавне набавке, а вршиће и део испоруке
који се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора,
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 уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора,
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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 уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора.
КОЛИЧИНА И УГОВОРЕНА ЦЕНА
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да испоручи једно ново специјално возило са пумпом
високог притиска за одржавање канализационог система за потребе Наручиоца
по цени која износи _____________________ динара без ПДВ-а, односно
______________________ динара са ПДВ-ом.
Члан 3.
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.
У уговорену цену укључени су сви трошкови које Испоручилац има у вези са
испоруком добара која су предмет овог уговора.
РОК, МЕСТО И ДРУГИ УСЛОВИ ИСПОРУКЕ
Члан 4.
Испоручилац се обавезује да испоруку предметних добара изврши у року од
________ дана од дана закључења уговора, као и да предметна добра са
одговарајућим исправама преда Наручиоцу у државину и пренесе му право
својине.
Испоручилац ће уз испоручена добра доставити Наручиоцу следеће документе:
гарантни лист, упутство за руковање и одржавање на српском језику, списак
резервних делова са њиховим каталошким бројем, атест овлашћене установе
за комплетно возило и регистрациони лист о извршеном техничком прегледу
возила.
Члан 5.
Испоруку предметних добара Испоручилац је дужан да изврши у времену
између 7 и 13 часова радним данима наручиоца (понедељак-петак).
Приликом примопредаје потписује се записник о примопредаји.
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Испоручилац је дужан да на адреси испоруке обучи корисника специјалног
возила запосленог код наручиоца у вези са одржавањем и руковањем
предметним добрима.
Трошкови испоруке и обуке корисника специјалног возила запосленог код
наручиоца укључени су у цену.
Члан 6.
Уколико Испоручилац не изврши испоруку предметних добара у уговореном
року, Наручилац има право да од Испоручиоца тражи исплату уговорне казне у
износу од 0,05 % од вредности (без ПДВ-а) уговорене цене, за сваки дан
неоправданог кашњења.
Наручилац задржава право да раскине уговор уколико Испоручилац, својом
кривицом, буде каснио са испоруком више од 15 (петнаест) дана од истека
уговореног рока за испоруку, а Испоручилац је дужан да, у том случају, исплати
Наручиоцу уговорну казну из става 1.овог члана, рачунајући од дана истека
рока за испоруку па до дана раскида уговора.
У сваком случају Наручилац задржава право да од Испоручиоца захтева
накнаду материјалне штете која му је причињена због закашњења у испоруци.
Уговорне стране се ослобађају одговорности за делимично или потпуно
неизвршење уговорних обавеза у случају дејства више силе, која се као таква
признаје по закону.
Члан 7.
Место испоруке предметних добара је гаража наручиоца у Ивањици,
ул.Милинка Кушића б.б.
Члан 8.
У року од 5 (пет) дана од извршене испоруке предметних добара, Испоручилац
је у обавези да достави Наручиоцу исправан рачун сачињен на основу
документа о преузимању потписаном од стране овлашћеног лица Наручиоца.
Неисправан рачун Наручилац ће вратити Испоручиоцу уз захтев да му се
достави исправан рачун.
КВАЛИТЕТ ДОБАРА, ПРАТЕЋЕ УСЛУГЕ,
УТВРЂИВАЊЕ КОЛИЧИНА ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА И РЕКЛАМАЦИЈЕ
Члан 9.
Испоручилац се обавезује да предметна добра испоручи с пажњом доброг
привредника и уговореног квалитета, у свему према својој понуди број
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____________ од ______________ године, техничкој спецификацији из
конкурсне документације, достављеном упутству за употребу и каталогу
резервних делова на српском језику, важећим прописима, стандардима и
нормативима који важе за ову врсту добара, упутствима овлашћених лица
Наручиоца и правилима струке и одредбама овог уговора.
Члан 10.
Приликом примопредаје, Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа на
уобичајени начин и да своје примедбе о видљивим недостацима писаним путем
одмах саопшти Испоручиоцу.
Уколико се након примопредаје на испорученим добрима покаже неки
недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је
дужан да о том недостатку писаним путем обавести Испоручиоца у року од 8
(осам) дана од дана када је открио недостатак.
У случају да је Испоручилац знао или морао знати за недостатке, Наручилац
има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да
добра прегледа, односно да благовремено обавести Испоручиоца о уоченом
недостатку.
Наручилац може раскинути уговор, ако је претходно оставио Испоручиоцу
накнадни примерени рок за испуњење уговора, који не може бити дужи од 5
(пет) дана од дана пријема обавештења о недостацима испоручених добара од
стране Испоручиоца.
Наручилац има право да од Испоручиоца тражи исплату уговорне казне у
износу од 0,05 % од вредности (без ПДВ-а) целе конкретне испоруке, за сваки
дан од дана извршене примопредаје добара са недостацима до дана извршене
примопредаје добара одговарајућег квалитета.
Наручилац може раскинути уговор и без остављања накнадног рока, ако га је
Испоручилац обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно
да Испоручилац неће да испуни уговор, односно када је очигледно да
Испоручилац неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року.
Члан 11.
Испоручилац је одговоран за квалитет добара која су предмет овог уговора у
гарантном року од ___________ месеци од дана примопредаје испоруке (за
наручиоца је прихватљив рок од најмање 24 месеца).
Обавеза постгаранцијског сервисирања предметних добара траје ___________
година од дана истека гарантног рока (за наручиоца је прихватљив рок од
најмање 8 година).
У гарантном року испоручилац добара је у обавези да код овлашћеног сервиса
обезбеди све редовне сервисе у гарантном року, према препорукама
произвођача, без надокнаде.
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Рок за отклањање неисправности је ___________ дана од дана пријема писаног
захтева наручиоца (за наручиоца је прихватљив рок од највише 3 дана).
По пријему захтева Наручиоца, Испоручилац је у обавези, о свом трошку, да
обезбеди присуство стручног лица у гаражи Наручиоца ради примарне
дијагностике неисправности предмета набавке.
Уколико је то могуће, Испоручилац ће, о свом трошку,
отклонити у гаражи Наручиоца.

неисправности

За све неисправности које је могуће отклонити само у овлашћеном сервису,
трошкове транспорта предмета јавне набавке, у које су укључени трошкови
горива и трошкови ангажовања возача (дневница, путни трошкови), до и од
овлашћеног сервиса, сноси Испоручилац.
Уколико је за отклањање неисправности неопходно више од 3 (три) дана,
испоручилац је дужан да наручиоцу достави писани захтев за продужење рока
за отклањање неисправности, са образложењем, на који наручилац даје
сагласност.
У случају непоштовања обавеза које се односе на гарантни рок и сервисирање
наручилац ће наплатити средство обезбеђења за отклањање недостатака у
гарантном року.
Трајање гаранције за квалитет испоручених добара из става 1. овог члана
уговора, продужава се за време њиховог неисправног функционисања и
отклањања недостатака.
Уколико се недостаци не могу отклонити поправком, Испоручилац је дужан да
Наручиоцу у примереном року који не може бити дужи од рока испоруке из
члана 4. став 1. овог уговора, испоручи нова добра уговореног квалитета,
уместо добара на којима се нису могли отклонити недостаци.
У случају да је због неисправног функционисања извршена замена предметних
добара или њихова битна оправка, гарантни рок почиње тећи поново од замене
односно од окончања битне оправке.
СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 12.
Обавезује се Испоручилац да приликом закључења уговора преда Наручиоцу
једну регистровану, сопствену, соло, бланко меницу, регистровану у Регистру
меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије у складу са
Законом о платном промету (“Сл.Лист СРЈ” бр.3/02 и 05/03 и “Сл.Гласник РС”
бр.43/04, 62/06, 111/09 – др.закон и 31/11), за добро извршење посла, са
картоном депонованих потписа (са печатом банке у оригиналу) и меничним
овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без
протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 10% од
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понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дана дужим од
уговореног рока испоруке предмета набавке.
Испоручилац је дужан да приликом примопредаје предмета набавке Наручиоцу
достави сопствену, соло, бланко меницу, регистровану у Регистру меница и
овлашћења који се води код Народне банке Србије у складу са Законом о
платном промету (“Сл.Лист СРЈ” бр.3/02 и 05/03 и “Сл.Гласник РС” бр.43/04,
62/06, 111/09 – др.закон и 31/11), за отклањање недостатака и сервисирање у
гарантном року, са картоном депонованих потписа (са печатом банке у
оригиналу) и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може
безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати
наплату у висини од 5% од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком
важења 30 дана дужим од рока важења гаранције.
Члан 13.
Примљене менице као средства обезбеђења за добро извршење посла и за
отклањање недостатака и сервисирање у гарантном року, Наручилац ће
уновчити у целости ако Испоручилац не буде извршавао своје уговорне
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци, а
Наручилац има право и да износ укупне штете коју претрпи, наплати у складу
са одредбама Закона о облигационим односима.
Члан 14.
Непротествоване менице, Наручилац ће вратити Испоручиоцу, по истеку рокова
на које су издате.
ПЛАЋАЊЕ
Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање по овом Уговору вршити на
основу исправног рачуна за испоручена предметна добра у року од __________
дана од дана испостављања исправног рачуна.
Плаћање
ће
се
извршити
на
рачун
Испоручиоца
број
________________________ отворен код ______________________________
банке.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
За све оно што у погледу права и обавеза уговорних страна, није предвиђено
овим уговором, примењују се одредбе Закона о облигационим односима.
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Члан 17.
Уговорне стране су сагласне да ће сва спорна питања у вези с применом овог
уговора настојати да реше споразумно, мирним путем у духу добре пословне
сарадње.
У случају да настали спор не може да се реши мирним путем, надлежни суд за
решавање спора биће Привредни суд у Чачку.
Члан 18.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) оригиналних примерака, од којих по три
примерка задржава свака уговорна страна.
ЗА НАРУЧИОЦА:
ДИРЕКТОР

ЗА ИСПОРУЧИОЦА:
ДИРЕКТОР

__________________

____________________

НАПОМЕНА: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити
закључен са изабраним понуђачем.
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.

ОПИС

Возило (шасија)
Произвођач возила (шасије) _______________________
Марка и тип ____________________________________
Држава порекла ________________________________
Надградња
Произвођач надградње ___________________________
Марка и тип ____________________________________
Држава порекла ________________________________
Пумпа високог притиска
Произвођач пумпе високог притиска ________________
_______________________________________________

ИЗНОС

Вакуум пумпа
Произвођач вакуум пумпе _________________________
_______________________________________________
Усисна рука
Произвођач усисне руке __________________________
_______________________________________________
Остала опрема и пратеће услуге
Укупна цена без ПДВ-а (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)
Укупан износ ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом (7 + 8)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни колону ,,Опис'' обрасца структуре цене тако што ће
уписати тачне називе произвођача возила (шасије), надградње, пумпе високог
притиска, вакум пумпе и усисне руке, као и марку, тип и државу порекла
понуђеног возила (шасије) и надградње.
Понуђач треба да попуни колону ,,Износ'' обрасца структуре цене на следећи
начин:
 под редним бројем 1 уписати цену возила (шасије) у динарима без
пореза на додату вредност;
 под редним бројем 2 уписати цену надградње у динарима без пореза на
додату вредност;
 под редним бројем 3 уписати цену пумпе високог притиска у динарима
без пореза на додату вредност;
 под редним бројем 4 уписати цену вакуум пумпе у динарима без пореза
на додату вредност;
 под редним бројем 5 уписати цену усисне руке у динарима без пореза на
додату вредност;
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 под редним бројем 6 уписати укупну цену све остале опреме и пратећих
услуга везаних за испоруку специјалног возила у динарима без пореза на
додату вредност;
 под редним бројем 7 уписати укупну цену предмета набавке без пореза
на додату вредност, која представља збир цена без пореза на додату
вредност уписаних под редним бројевима од 1 до 6;
 под редним бројем 8 уписати износ пореза на додату вредност обрачунат
на укупну цену предмета набавке уписану под редним бројем 7;
 под редним бројем 9 уписати укупну цену предмета набавке са порезом
на додату вредност, која представљаја збир укупне цене без пореза на
додату вредност (под редним бројем 7) и пореза на додату вредност (под
редним бројем 8).
Понуђач је у обавези да искаже све тражене податке у Обрасцу структуре
цене, а уколико тако не поступи, његова понуда ће бити одбијена као
неприхватљива. Понуђач је дужан да приликом израде калкулације понуђених
цена угради све своје трошкове у вези са испоруком специјалног возила са
пумпом високог притиска за одржавање канализационог система. Понуђеним
ценама понуђач тврди и доказује наручиоцу да је предвидео све своје
трошкове које ће имати у реализацији набавке – испоруке специјалног возила
са пумпом високог притиска за одржавање канализационог система.
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 специјалног возила са пумпом високог притиска за
одржавање канализационог система, бр.1-1-7/2018 наручиоца ЈКП ,,Ивањица''
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 специјалног возила са пумпом високог притиска за одржавање
канализационог система, бр.1-1-7/2018 наручиоца ЈКП ,,Ивањица'' Ивањица,
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

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 ПОТВРДЕ РЕФЕРЕНТНИХ НАРУЧИЛАЦА
НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ________________________________________________
СЕДИШТЕ:
________________________________________________
УЛИЦА И БРОЈ:
________________________________________________
ТЕЛЕФОН:
________________________________________________
МАТИЧНИ БРОЈ:
________________________________________________
ПИБ:
________________________________________________
ПОТВРДА
ПОТВРЂУЈЕ СЕ да је понуђач _________________________________________
__________________________________________ (назив и седиште понуђача)
дана ___________ године, испоручио ново специјално возило са пумпом
високог притиска за одржавање канализационих система (канал џет), у укупној
вредности од _________________ динара без пореза на додату вредност, по
уговору са наручиоцем _______________________________________________
_________________________________________ (назив и седиште наручиоца).
Испоручена надградња специјалног возила из ове потврде ЈЕ / НИЈЕ
(прецртати непотребно) била функционална приликом употребе код
издаваоца ове потврде као корисника.
Потврда се издаје на захтев понуђача ___________________________________
ради учешћа у јавној набавци специјалног возила са пумпом високог
притиска за одржавање канализационог система, број јавне набавке: 1-17/2018 и у друге сврхе се не може користити. Да су подаци тачни под пуном
материјалном, моралном и кривичном одговорношћу, својим печатом и
потписом потврђује наручилац.
Место : ________________________
Датум : _________________________

М.П.

Наручилац
____________________________
(Потпис одговорног лица)
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