Број: 1219/1/2014
Датум: 20.11.2014. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 02/2014
за набавку добра
- ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО шифра из општег речника ЈН: 34113300

Процењена вредност ЈНМВ 950.000,00 динара без ПДВ-а

Београд, 20. новембар 2014.године

Датум израде конкурсне документације: 20.11.2014.године
Крајњи рок за достављање понуда: 28.11.2014.године до 12.00 часова
Јавно отварање понуда: 28.11.2014. године у 12.30 минута
Укупан број страница конкурсне документације: 32
На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, у
даљем тексту: Закон ), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
докуметације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл.гласник РС“ бр. 29/2013 ), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара број 02/2014, заведену под бр. 1217/2014 и Решења о образовању комисије за јавну
набавку мале вредности бр. 1218/2014, све од 20.11.2014.године, наручилац Центар за
заштиту жртава трговине људима, са привременом адресом у ул. Марије Бурсаћ бр. 49
Земун, објекат А1 у оквиру Геронтолошког центра Београд, је припремио

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
- ДОБРАТЕРЕНСКО ВОЗИЛО
шифра из општег речника ЈН: 34113300
Јавна набавка мале вредности, број ЈНМВ-02/2014
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
1.

Назив поглавља
Позив за подношење понуде

2.

Општи подаци о јавној набавци

3.

Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис
добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и
обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења односно испоруке добара, евентуалне додатне
услуге.....
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

4.
5.
6.
7
8.

Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац- Изјава понуђача о техничким карактеристикама и

спецификацији опреме
Образац понуде са структуром цене и изјавом о прихватању
услова из конкурсне документације

Страна
5.
7.

7.
7.

8.
10.
17.
19.

9.

Образац- општи подаци (за понуђача, подизвођача и/ или
члан групе)

21.

10.

Образац за оцену испуњености услова из чл.75 и чл.76
закона о јавним набавкама и докази испуњености тих услова

24.

11.
12.
13.
14.

Образац- изјава о испуњености законских услова
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац- Модел уговора

26.
27.
28.
29.
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Наведена поглавља из табеле посебно садрже:
1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1.Наручилац
2.Предмет јавне набавке
3.Врста поступка јавне набавке
4.Рок и начин подношења понуде
5.Време и место отварања понуда
6.Критеријум за оцењивање понуда
7.Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
8.Контакт особе
2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.Подаци о наручиоцу
2.Врста поступка јавне набавке
3.Предмет јавне набавке
3. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.Предмет јавне набавке
4. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАВАВКЕ, ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ЗА
ИЗВРШЕЊЕ ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
1. Врста предмета јавне набавке
2. Техничке карактеристике
3. Гаранција
4. Количина
5. Место извршења- испоруке добара
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О Техничким карактеристикама возила и
спецификацији опреме- Образац бр. 1
5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И ЧЛ.76
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.Упуство како се доказује испуњеност услова
6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
2. Начин на који понуда мора да буде сачињена
3. Понуда са варијантама
4. Начин измене, допуне и опозива понуде
5. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
6. Понуда са подизвођачем
7. Заједничка понуда
8.Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи
прихватљивост понуде
8.1 Захтеви у погледу начина, основа за плаћање, рока и услова плаћања, средства
обезбеђења
8.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
10.Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења
испуњења обавеза понуђача
11.Заштита поверљивости података које наручилац стављa понуђачима на
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располагање, укључујући и њихове подизвођаче
12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
13. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код
понуђача односно његовог подизвођача
14. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на
списку негативних референци
15. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се
додељује уговор
16. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом.
17. Поштовање обавеза које произлазе из важећих прописа
18. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача
19. Рок у којем ће уговор бити закључен
7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ И ИЗЈАВОМ О ПРИХВАТАЊУ
УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - Образац бр. 2
8. ПОПУЊЕНИ, ПОТПИСАНИ И ОВЕРЕНИ ОПШТИ ПОДАЦИ ( ЗА ПОНУЂАЧА,
ПОДИЗВОЂАЧА И/ ИЛИ ЧЛАН ГРУПЕ - Образац бр. 3
9. ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ
ЧЛ.75 И ЧЛ.76 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ДОКАЗИ ИСПУЊЕНОСТИ ТИХ
УСЛОВА- Образац бр. 4
10. ПОТПИСАНА И ОВЕРЕНА ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВАОбразац бр. 5
11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ- Образац бр. 6
12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ- Образац бр. 7
13. МОДЕЛ УГОВОРA - Образац бр. 8
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1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1.Наручилац
На основу члана 55. став. 1 тачка 2. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012), наручилац Центар за заштиту жртава трговине
људима, са привременом адресом у ул. Марије Бурсаћ бр. 49, објекат А1, спрат 2 у оквиру
Геронтолошког центра у Земуну, интернет адреса www.centarzztlj.rs,
позива све
заинтересоване понуђаче да поднесу понуде у складу са Законом, конкурсном
документацијом и позивом.
2. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке мале вредности је набавка
Назив и ознака из општег речника набавки: 34113300.

добара – ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО.

Количина предметног добра: 1
3. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка је набавка мале вредности и спроводи се у складу са
Законом о јавним набавкама („Сл гласник РС“ број 124/2012), Правилником о обавезним
елементима конкурсне докуметације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 29/2013) и Законом о облигационим односима.
Процењена вредност јавне набавке је 950.000,00 динара без ПДВ-а.
Конкурсна документација може да се преузме на Порталу управе за јавне набавке,
интернет адреси www.centarzztlj.rs или у седишту наручиоца - Центар за заштиту жртава
трговине људима, привремена адреса у ул. Марије Бурсаћ бр. 49, објекат А1 спрат 2, у
оквиру Геронтолошког центра, Земун.
4. Рок и начин подношења понуде
Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања позива на Порталу
управе за јавне набавке. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу
наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, до 12,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и
понуђачу ће издати потврду о пријему. Понуда коју наручилац није примио у року
одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег
се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи
који део понуде мења. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче
нити да мења своју понуду. Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на адресу:
ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА, привременa адресa у ул.
Марије Бурсаћ бр. 49, Земун, Београд, објекат А1, спрат 2, а у оквиру
Геронтолошког центра Београд: с назнаком: „ПОНУДА за јавну набавку
ТЕРЕНСКОГ ВОЗИЛА– ЈНМВ бр. 02/2014 – НЕ ОТВАРАТИ -“.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини
коверте наводи свој тачан назив и адресу, телефон и факс понуђача, као и име и презиме
овлашћеног лица за контакт. Било би пожељно да понуда буде повезана траком у целину и
запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови и како би се приликом отварања могло са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
5. Време и место отварања понуда
Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење
понуда, и то у петак 28.11.2014.године у 12.30 часова у просторијама наручиоца на
адреси Марије Бурсаћ бр.49, Земун, објекат А1, спрат 2, а у оквиру Геронтолошког центра
Београд. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена
пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања
понуда.
6. Критеријум за оцењивање понуда
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
7. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена, наручилац ће донети у року од
10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда, и биће достављена свим понуђачима у року
од 3 (три) дана од дана њеног доношења. Одлука о додели уговора ће понуђачима бити
достављена електронским путем и путем поште, препоручено са повратницом. Ако понуђач
одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем одбијен.
8. Контакт особа код наручиоца
Врећа Мирко, секретар наручиоца, бр. тел. 069 205 22 31, мејл адреса:
mirko.vreca@centarzztlj.rs
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2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Центар за заштиту жртава трговине људима
Привремена Адреса: ул. Марије Бурсаћ бр. 49, Земун, објекат А1, спрат 2, у оквиру
Геронтолошког центра Београд,
Интернет страница: www.centarzztlj.rs,
2. Врста поступка јавне набавке
Јавна набавка мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ( „Сл.гл.РС
бр. 124/2012), Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гл.РС“ бр.29/2013) и Законом
о облигационим односима.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 02/2014 је добро – ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО- шифра из речника

ЈН- 34113300.

3. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.02/2014 je добро – ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО
Назив из општег речника јавних набавки 34113300
4. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА
ЈАВНЕ НАВАВКЕ, ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ ИЛИ
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
1. Врста предмета јавне набавке: ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО
2. Техничке карактеристике и спецификација опреме: све према обрасцу
техничких карактеристика и спецификацији опреме- ОБРАЗАЦ бр. 1.
3. Гаранција: најмање 2 године или најмање 35 000 пређених километара:
4.Количина: 1
5. Рок за извршење (испорука): 3 дана од дана авансне уплате износа купопродајне
цене
6. Место испоруке: Адреса Наручиоца: ул. Марије Бурсаћ бр. 49, Земун, Геронтолошки
центар Београд
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5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И ЧЛ.76 ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.Упутство како се доказује испуњеност услова
Понуђач доказује испуњеност обавезних и додатних услова из чл. 75 и чл. 76. Закона
у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. Понуђач који учествује у
поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку
јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона и то у погледу финансијског, техничког и
кадровског капацитета.
У обрасцу 4. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН И ДОКАЗИ
ИСПУЊЕНОСТИ ТИХ УСЛОВА у првој колони је наведен редни број, у другој колони су
наведени услови прописани законом којим се уређују јавне набавке и које мора да испуни
понуђач односно представник понуђача, у трећој колони је наведен начин како се доказује
испуњеност услова и у четвртој колони да ли понуђач/ подизвођач/ члан групе поседује
доказ за испуњеност услова. Образац у последњем реду потписује овлашћено лице
понуђача/ подизвођача/ члана групе којим потврђује да је упознат са условима и начину
доказивања истих.
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, ускладу са чл.77 ст.4 Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и 76 Закона, дефинисане овом конкурсном
документацијом.
Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чл. 80. ЗЈН- Уколико
понуђач понуду подноси са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођаче достави
доказе о испуњености услова из чл.75 став 1.тачка 1,2,3 и 4 закона, доказ о испуњености
услова из чл.75 став 1 тачка 5 закона за део набавке који ће се извршити преко
подизвођача, као и доказ о испуњености услова из чл.76 став 2, а који су наведени у
Обрасцу бр.3 „Испуњеност услова из члана 75 и 76 Закона о јавним набавкама и докази
испуњености тих услова“ .
Услове које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чл.
81.ЗЈН- Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове који су наведени у чл.75
тачка 1,2,3 и 4, као и доказе о испуњавању услова из чл. 76 ст.2 закона које треба да
испуњавају кумулативно. Из наведеног се може закључити да сви учесници у понуди морају
испунити услове који су наведени у чл.75 тачка од 1,2,3 и 4. На основу члана 77. став 4.
Закона о јавним набавкама ( ”Службени гласник РС” бр. 124/2012), Наручилац одређује да се
испуњеност услова тражених у обрасцу бр. 4 може доказати изјавом „ИЗЈАВA О
ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА“, датом под пуном моралном, материјалном
и кривичном одговорношћу. Образац изјаве чини саставни део конкурсне
документације.
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Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача. Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем. Понуђач је дужан да достави
Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија
је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
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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6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”,бр. 124/2012) и чл.
6. Правилника о обавезним елементима конкурсне докуметације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС”, бр. 29/2013) наручилац
даје следеће упутство:
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуда мора бити састављена на српском језику.
2.Начин на који понуда мора да буде сачињена
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити
да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача,
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 и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуде слати на адредсу: ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА,
ул. Марије Бурсаћ бр .49, Земун, објекат А1, спрат 2, а у оквиру Геронтолошког
центра Београд, са назнаком: ,, За јавну набавку мале вредности- набавка добара
бр. 02/14 – ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до петка 28.11.2014.године до 12
часова.
Рок за подношење понуда рачуна се од дана објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки. 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. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном
за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу
понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће: Фотокопију решења о
регистрацији понуђача издатог од стране агенције за привредне регистре (не старије од 6
месеци), и
1. Попуњен образац- Изјава понуђача о техничким карактеристикама и спецификацији
опреме,
2. Попуњен образац понуде са структуром цене и изјавом о прихватању услова из
конкурсне документације,
3. Попуњени, потписани и оверени општи подаци (за понуђача, подизвођача и/или
члана групе)
4. Потписан и оверен Образац за оцену испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о
јавним набавкама и докази испуњености тих услова
5. Потписана и оверена Изјава о испуњености законских услова,
6. Образац трошкова припреме понуде,
7. Изјава о независној понуди и
8. Модел уговора.
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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
(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), 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.
3.Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. Партије
Предмет јавне набавке није обликован у више партија
5.Начин измене, допуне и опозива понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЦЕНТАР ЗА
ЗАШТИТУ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА, ул. Марије Бурсаћ бр.49, Земун, објекат
А1, спрат 2, а у оквиру Геронтолошког центра Београд, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добра – ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО ЈНМВ бр. 02/2014 НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добра - ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО ЈНМВ бр. 02/2014 НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добра – ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО ЈНМВ бр. 02/2014 НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО ЈНМВ бр. 02/2014
- НЕ ОТВАРАТИ” или
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
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7.Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
наведе да понуду подноси са подизвођачем, 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 који су
наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
8.Заједничка понуда
Понуду може поднети 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. 1,2,3,4,5 и 6 Закона и
то податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у „ Условима за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутству
како се доказује испуњеност тих услова“.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
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9.Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих
зависи прихватљивост понуде
9.1. Захтеви у погледу начина, основа за плаћање, рока и услова плаћања, средства

обезбеђења

Начин плаћања: АВАНС у висини укупне вредности уговора (100 посто). АВАНСНА

исплата на рачун Понуђача ће се обавити из средстава које Наручилац, по спроведеном
поступку јавне набавке и доставе потребе документације, оствари преносом средстава
извршеном од стране Министарства за рад, запошљавање,борачка и социјална питања.

Основ за плаћање: Приликом закључења уговора Понудилац се обавезује да
Наручиоцу испостави АВАНСНИ ПРЕДРАЧУН, у три примерка, који ће представљати основ за
плаћање, на износ укупне вредности уговора са обавезним навођењем броја под којим је
уговор заведен код уговорних страна.
Рок за плаћање: АВАНСНА ИСПЛАТА купопродајне цене биће извршена у складу са
одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
("Службени гласник РС", бр. 119/2012) у року од 30 дана од дана испостављања исправног
АВАНСНОГ ПРЕДРАЧУНА, у три примерка, који служи као основ за плаћање и предаје
предвиђених средстава финансијског обезбеђења.
Средства обезбеђења:
1. МЕНИЦА ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА:
ПОНУЂАЧ је дужан да приликом закључења уговора преда и БЛАНКО сопствену,
соло меницу и менично овлашћење за повраћај исплаћеног аванса са ПДВ-ом у корист
Наручиоца, у износу захтеваног аванса са ПДВ-ом, која треба да буде са роком важења 15
(петнаест) дана дужим од уговореног рока за исплату купопродајне цене с тим да
евентуални продужетак рока има за последицу и продужење рока важења менице и
меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок плаћања.
Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство
финансијског обезбеђења за повраћај исплаћеног аванса. Уз меницу се предаје и КОПИЈА
КАРТОНА ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА и ОДГОВАРАЈУЋЕ МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ.
Менице треба да буде оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за
располагање финансијским средствима. Картон депонованих потписа који се прилаже мора
бити издат од пословне банке коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу. Такође се
предаје и ПОТВРДА О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦА. Бланко сопствена меница и менично
овлашћење мора имати клаузуле: „БЕЗУСЛОВНА“, „НЕОПОЗИВА“, „ПЛАТИВА НА ПРВИ
ПОЗИВ“ И „БЕЗ ПРОТЕСТА“.
2. МЕНИЦА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА:
ПОНУЂАЧ је дужан да приликом закључења уговора преда и БЛАНКО сопствену, соло
меницу и менично овлашћење као средство обезбеђења ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА, у
износу од 10% од укупне уговорене вредности (са ПДВ-ом) и са роком важности који је 15
дана дужи од уговореног рока за коначно извршење посла. Уз менице се предаје и КОПИЈА
КАРТОНА ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА и ОДГОВАРАЈУЋЕ МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ.
Менице треба да буде оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за
располагање финансијским средствима. Картон депонованих потписа који се прилаже мора
бити издат од пословне банке коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу. Такође се
предаје и ПОТВРДА О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦА. Бланко сопствене менице и менична
овлашћења морају имати клаузуле: „БЕЗУСЛОВНА“, „НЕОПОЗИВА“, „ПЛАТИВА НА
ПРВИ ПОЗИВ“ И „БЕЗ ПРОТЕСТА“.
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9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)
Испорука добра ће се обавити у року од три дана од дана авансне уплате, на
адреси наручиоца: ул. Марије Бурсаћ бр.49, Земун, Геронтолошки центра Београд
9.3. 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 не може мењати
понуду.
10.Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату 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.
Након закључења уговора о јавној набавци цена се не може променити-фиксна цена.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
11. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче.
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца Ул.
Марије Бурсаћ бр. 49, Земун, објекат А1 спрат 2, у оквиру Геронтолошког центра Београд, email адресе mirko.vreca@centarzztlj.rs тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити
у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО: ЈНМВ
бр.02/2014.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 5 (пет) 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.
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13. 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 при ликом 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.
14. 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 након 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 30 (тридесет) 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.
15. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу
којих се додељује уговор
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „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 повољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи гарантни рок или пређену километражу.
17. Поштовање обавеза које произлазе 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.
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18.Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
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 на email centar@centarzztlj.rs. 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.
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 5
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
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, модел 97, позив на број 50-016,
сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник:
Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
19. 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.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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ОБРАЗАЦ БР. 1
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
И СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ
Назив (скраћено пословно име):
Пуно пословно име:
Правни облик:
Седиште:
Адреса седишта:
Шифра делатности:
Назив делатности:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке:
Број рачуна код банке:
Телефон:
Телефакс:
Е-маил адреса:
Име и презиме овлашћеног
лица за потпис уговора:

-ТЕРЕНСКО ВОЗИЛОТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОБРА И СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ

Техничке
карактеристике

МОТОР

ОПРЕМА

ГАРАНТНИ РОК

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

Теретно возило
каросерија затворена
година производње 2014.г
дужина возила: максимално 3750 мм
висина возила : максимално 1680 мм
ширина возила: максимално 1700 мм
број врата: 3
број седишта: 4
погон: стални погон на 4 точка
мењач: механички, 5 брзина, синхронизован
редукција: двостепени редуктор са командом блокаде мотора
управљач: хидроулични, серво
запремина резервоара: минимум 40 литара
запремина пртљажног простора: минимум 260л
кочнице: са серво појачивачем и АБС-ом, предње диск, задње добош
вуча: задње+предња+редуктор
гуме: 175/80 Р16 или 185/75 Р16
Боја опционо: зелена-тамно зелена, бордо;
Запремина: максимално 1700 ccm
смага мотора: максимално kw/ks 65/90
гориво: безоловни бензин- мин 95 октана
норма: ЕУРО 5
мотор са директним убризгавањем
број цилиндара: 4
број вентила по цилиндру 2/8

1. задње светло за маглу
2. допунско треће стоп светло
3. подешавање висине фарова
4. блокада мотора-имобилизатор-електронска заштита од крађе
5. резервни точак
6. сигурносни појасеви
Најмање 2 године или најмање 35.000,00 пређених км-а
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Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да предметно добро
има све техничке карактеристике и опрему наведену у спецификацији.
Датум
_____________________

Понуђач
М.П.

______________________
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ОБРАЗАЦ БР.2
Образац понуде са структуром цене и изјавом о прихватању услова из конкурсне
документације
Назив (скраћено пословно
име):
Пуно пословно име:
Правни облик:
Седиште:
Адреса седишта:
Шифра делатности:
Назив делатности:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке:
Број рачуна код банке:
Телефон:
Телефакс:
Е-маил адреса:
Име и презиме овлашћеног
лица за потпис уговора:
Ред. Опис добра
Бр.

1.

ТЕРЕНСКО
ВОЗИЛО

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде
Рок испоруке
Место и начин испоруке
Место и датум
_____________________

Понуђено
возило
(марка)

Укупн
а
Кол.

Цена добра без
ПДВ-а у
динарима

Цена добра са
ПДВ-ом
у динарима

1

Авансно у року од 30 дана од дана испостављања
исправног авансног предрачуна који гласи на укупну
уговорену цену са позивањем на број под којим је уговор
заведен од стране уговорних страна. Наручилац не може
извршити авансну исплату пре него што уз авансни
предрачун прими уговорено средство финансијског
обезбеђења за повраћај исплаћеног аванса и добро
извршење посла.
_____ дана (рок важења понуде не може бити
краћи од 60 дана од дана отварања понуда)
3 дана од дана авансне исплате купопродајне цене
Привремена адреса Наручиоца: ул. Марије Бурсаћ бр.
49, Геронтолошки центар Београд

М.П.

Потпис овлашћеног лица
______________________
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Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише сваку страницу
понуде, 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.
Образац понуде понуђачи попуњавају према следећем упутству:
У колони "цена добра без ПДВ-а" понуђач уноси цену добра без обрачунатог ПДВ-а
док у колону "цена добра са ПДВ-ом" понуђач уноси износ са ПДВ-ом.
Све ставке из обрасца понуде морају бити попуњене, у супротном понуда ће
бити непотпуна, тј. неисправна.
ИЗЈАВА:
Изјављујем да подношењем понуде у потпуности прихватам услове из конкурсне
документације.
Сагласан сам да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не може
бити контрадикторан овим условима.
Место и датум
_____________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
______________________
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ОБРАЗАЦ БР.3
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони
број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска
адреса
понуђача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и
назив банке:
Лице
овлашћено
за
потписивање уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке
понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

Место и датум
_____________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
______________________
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

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.

Место и датум
_____________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
______________________
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а 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.
Место и датум
_____________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
______________________

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.02/2014

23

ОБРАЗАЦ БР.4
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН И ДОКАЗИ ИСПУЊЕНОСТИ
ТИХ УСЛОВА
Р.Бр.
1.
2.

3.

4.

5.

Испуњеност
услова

Услови из члана 75. и 76. ЗЈН

Докази из члана 77. ЗЈН

Регистрован је код надлежног
органа, односно уписан у
одговарајући регистар
ПОНУЂАЧ и његов законски
заступник није осуђиван на 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
Није му изречена мера забране
обављања делатности, која је на
снази у време објављивања
односно
слања
позива
за
подношење понуда
Измирио је доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији

Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод
из регистра надлежног органа
Извод из казнене евиденције,
односно
уверење
надлежне
полицијске управе Министарства
унутрашњих послова да оно и
његов законски заступник није
осуђивано за неко од кривичних
дела против привреде, кривична
дела против заштите животне
средине, кривично дело примања
мита, кривично дело преваре
Потврде надлежног суда или
надлежног органа за регистрацију
привредних субјеката.

Да има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке

Издата од стране Агенције за
енергетику Републике Србије или
другог надлежног органа

Потврде
надлежног
пореског
органа и организације за обавезно
социјално осигурање или потврде
надлежног органа да се понуђач
налази у поступку приватизације.

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Услови из чл. 76 ЗЈН
Располаже довољним техничким и кадровским капацитетом
6.

7.

Довољан технички капацитет: да у
моменту
подношења
понуде
поседује- користи/ најмање 1
овлашћени сервис за предметно
добро
на
територији
Града
Београда

Изјава понуђача о
услова- образац 5.

Довољан кадровски капацитет –
да пре објављивања позива за
подношење понуде има у радном
односу минимум 5 запослених
лица које ради на пословима који
су у непоседној вези са предметом
јавне набавке

Радна књижица,
уговор о раду

М

испуњености

образац

и
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8.

9.

Располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом
Неопходан
финансијски Извештај о бонитету за јавне
капацитет – да је понуђач за набавке -Образац БОН-ЈН, а за
претходне три године имао привредне субјекте који воде
укупне пословне приходе веће од пословне књиге по систему
цене дате у понуди у овом простог
књиговодства
биланс
поступку јавне набавке мале успеха, порески биланс и пореска
вредности
пријава, потврда пословне банке о
оствареном укупном промету на
ДА
пословном – текућем рачуну.
Привредни субјект који није у
обавези да утврђује финансијски
резултатпословања
(паушалац)
доставља потврду пословне банке о
стварном укупном промету на
пословном – текућем рачуну.
Неопходан пословни капацитет – Минимум 1 уговор и фактуре са
да је понуђач у последње три пратећом документацијом или збир
године извршио испоруку добра из аналитичких картица
која су предмет ове јавне набавке
ДА
у вредности већој од цене дате у
понуди у овом поступку јавне
набавке мале вредности

Место и датум
_____________________

М.П.

НЕ

НЕ

Потпис овлашћеног лица
______________________
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ОБРАЗАЦ БР. 5
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА

1. ПОНУЂАЧА
2. ПОДИЗВОЂАЧА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да
испуњавамо све потребне услове из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама („Сл
гласник РС“ број 124/2012) односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку добра- ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО – а коју спроводи Центар за заштиту
жртава трговине људима и то да је понуђач:








Регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,
ПОНУЂАЧ и његов законски заступник није осуђиван на 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
Није му изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда,
Измирио је доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке
Те да понуђач испуњава додатне услове:
1. Довољан технички капацитет: да у моменту подношења понуде поседујекористи/ најмање 1 овлашћени сервис за предметно добро на територији
Града Београда,
2. Довољан кадровски капацитет – да пре објављивања позива за подношење
понуде има у радном односу минимум 5 запослених лица које ради на
пословима који су у непоседној вези са предметом јавне набавке,
3. Неопходан финансијски капацитет – да је понуђач за претходне три године
имао укупне пословне приходе веће од цене дате у понуди у овом поступку
јавне набавке мале вредности
4. Неопходан пословни капацитет – да је понуђач у последње три године
извршио испоруку добра која су предмет ове јавне набавке у вредности већој
од цене дате у понуди у овом поступку јавне набавке мале вредности

Место и датум
_____________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________
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ОБРАЗАЦ 6.
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________
(навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

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

Место и датум
_____________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
______________________
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ОБРАЗАЦ БР.7.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

даје:

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

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добра - ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО – а који води наручилац Центар за
заштиту жртава трговине људима бр.02/2014, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум
_____________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
______________________

Напомена:
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач,
односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу
закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ БР.8
НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише,
чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. Поља означена са "__"
попуњава наручилац.
Република Србија
Центар за заштиту жртава трговине људима
Датум: __.__.2014. године
Број: ______/14
На основу Одлуке о додели уговора бр: ______/14 донете дана ___.___.2014. године,
за јавну набавку мале вредности бр: 02/14, набавка теренског возила, којом је изабрана
понуда бр. _____/14 од дана ___.___.2014. године, закључује се
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
ДОБАРА- ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО ЈНМВ бр. 02/2014
Закључен у Београду, дана ____.___.2014.године, између:
1. ЦЕНТРА ЗА ЗАШТИТУ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА, Београд, адреса за пријем
писмена: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за
бригу о породици и социјалну заштиту, Немањина бр. 22-26, ПИБ: 107615111, мат.бр.
17839934, а кога заступа директор Сања Кљајић, као КУПАЦ с једне стране (даље:
наручилац-купац), и
2. Привредног
друштва
„_____________"
_____
са
седиштем
у
"_____________________", ул. "________________________", бр."_______", ПИБ:
"_________________", матични бр: "___________________", са бројем рачуна
"__________________________________"
који
се
води
код
"____________________________"
банке,
а
кога
заступа
"______________________________", (у даљем тексту: понуђач- продавац).
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка новог теренског возила, све у складу са
врстом предметног добра, описом, техничким карактеристикама и спецификацији
опреме утврђене у складу са Конкурсном документацији наручиоца-купца, објављеној
на Порталу јавних набавки дана 20.11.2014. године, и прихваћеној понуди понуђачапродавца заведеној под бројем _____/14 од __.11. 2014. године, у спроведеном
поступку јавне набавке мале вредности.
У складу са ставом 1. овог члана и понудом понуђача заведеном под бројем
______/14 од __.11.2014.г понуђач- продавац продаје, а наручилац- купац купује
теренско возило и то:
- Марка возила:"___________________________"
- Број мотора: "___________________________________"
- Број шасије:" ____________________________________"
- Година производње: 2014.г
- Радна запремине мотора: (број) cm3: "_______________________________"
- Снага мотора: (број) КW: "________________________________________"
- Мењач: "________________________________________________________"
- Боја возила:" ________________________"
Понуда са спецификацијом из става 1. и става 2. овог члана чини
саставни део овог уговора.
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Члан 2.
Укупна уговорена цена за предмет уговора из члана 1. овог Уговора,
рачунајући са свим трошковима који терете предметну набавку, износи
"______________________"
динара
без
ПДВ-а,
односно
"______________________" динара са ПДВ-ом.
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши
АВАНСНОМ исплатом купопродајне цене из члана 2. овог уговора.
Наручилац- купац не може исплатити износ купопродајне цене пре него
што прими авансни предрачун, у три примерка, као и тражена
средства
финансијског обезбеђења за повраћај исплаћеног аванса и добро извршење
посла.
Исплата уговорене купопродајне цене биће извршена у складу са
одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама ("Службени гласник РС", бр. 119/2012) у року од 30 дана од дана
испостављања исправног АВАНСНОГ ПРЕДРАЧУНА, у три примерка, који служи
као основ за плаћање уговорене купопродајне цене из члана 2. и након предаје
уговорених средстава финансијског обезбеђења.
Приликом закључења уговора Понудилац-продавац се обавезује да
Наручиоцу-купцу испостави АВАНСНИ ПРЕДРАЧУН у три примерка, који ће
представљати основ за плаћање, на износ укупне вредности уговора из члана 2.
са обавезним навођењем броја под којим је уговор заведен код уговорних страна.
Уз авансни предрачун, а приликом закључења уговора понуђач-продавац
обавезује се да изда и преда одговарајућа средства обезбеђења у складу са
прихваћеним условима из конкурсне документације и то:




БЛАНКО сопствену, соло меницу и менично овлашћење за повраћај
исплаћеног аванса са ПДВ-ом у корист Наручиоца, у износу захтеваног
аванса са ПДВ-ом, која треба да буде са роком важења 15 (петнаест) дана
дужим од уговореног рока за исплату аванса с тим да евентуални
продужетак рока има за последицу и продужење рока важења менице и
меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок
плаћања. Бланко сопствена меница и менично овлашћење морају имати
клаузуле: „безусловна“, „неопозива“, „платива на први позив“ и „без
протеста“.
БЛАНКО сопствену, соло меницу и менично овлашћење као средство
обезбеђења за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне
уговорене вредности (са ПДВ-ом) и са роком важности који је 15 (петнаест)
дана дужи од уговореног рока за коначно извршење посла. Бланко
сопствена меница и менично овлашћење морају имати клаузуле:
„безусловна“, „неопозива“, „платива на први позив“ и „без протеста“.

Уз менице из става 5. овог члана понуђач- купац обавезно предаје и
копију картона депонованих потписа,
одговарајуће менично овлашћење и
потврду о регистрацији за сваку од меница. Менице треба да будеу оверене
печатом и потписане од стране лица овлашћеног за располагање финансијским
средствима.
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Члан 4.
Исплата купопродајне цене из члана 2. у складу са чланом 3. овог уговора
биће извршена на рачун понуђача-продавца бр. ____-__________________-_____
а који се води код _________________ банке.
Члан 5.
Место испоруке је: привремена адреса наручиоца-купца, ул. Марије
Бурсаћ бр. 49, Геронтолошки центар Београд.
Понуђач-продавац се обавезује да ће предметно добро траженог
квалитета и карактеристика из члана 1. овог уговора испоручити у року од 3 дана
од дана авансне исплате уговорене цене, у присуству овлашћеног представника
наручиоца-купца и овлашћеног представника понуђача-продавца, о чему ће бити
сачињен одговарајући записник.
Приликом испоруке возила продавац је дужан да наручиоцу-купцу преда
сет кључева као и сву неопходну пратећу документацију како би наручилац-купац
могао да изврши регистрацију предметног теретног возила.
Приликом примопредаје, представници Наручиоца-купца су дужни да
испоручено возило на уобичајени начин прегледају и да своје примедбе о
видљивим недостацима одмах саопште Понуђачу.
Понуђач-Продавац се обавезује да одмах, а најкасније у року од 5 (пет)
дана отклони уочене недостатке.
Понуђач-продавац се обавезује да за добро које је предмет набавке, о
свом трошку обезбеди поправке или замену уређаја у гарантном року, који не
може бити краћи од 2 године или најмање 35.000,00 (тридесетпетхиљада)
пређених километара.
Гарантни рок за испоручено добро почиње да тече од дана испоруке
добра, а сама дужина његовог трајања назначена је у гарантном листу.
Понуђач-продавац се обавезује да ће добра која су предмет овог Уговора
бити у свему сагласна са важећим стандардима о квалитету.
Члан 6.
Понуђач-продавац изјављује под пуном кривичном и материјалном
одговорношћу да је возило које је предмет купопродаје у власништву понуђачапродавца, да на предметном возилу не постоје права трећих лица, да није
оптерећено заложним правом или другим теретима, да је Наручиоца-купца
обавестио о свим манама возила односно да не постоје скривени недостаци, као и
да су идентификационе ознаке неизмењене.
Члан 7.
Након избора најповољније понуде и склапања Уговора, у случају
неоснованог одустанка или неиспуњења уговорних обавеза од једне уговорне
стране, друга уговорна страна има право на раскид Уговора и накнаду штете у
складу са Законом о облигационим односима.
Наручилац-купац може раскинути уговор и спровести нови поступак јавне
набавке у случају да:
- понуђач-продавац захтева цену која не одговара цени из
прихваћене понуде;
- Квалитет добра не одговара траженом квалитету, датом у понуди;
- Рок испоруке не буде испоштован;
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- Ако понуђач не отклони недостатке на испорученом добру у
остављеном року, односно не испоручи ново добро.
- Уколико средства за плаћање купопродајне цене Наручиоцу посла
не буду пребачене од стране Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања из било код разлога.
Члан 8.
Датум закључења Уговора сматраће се каснији датум потписа једне од
уговорених страна уколико га не потпишу истовремено.
Уговорене стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису
дефинисани овим уговором примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Евентуалне измене и допуне овог уговора биће предмет Анекса уговора у
складу са одредбама Закона о јавним набавкама.
Уговорене стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају
споразумно, а у случају да споразум није могућ, уговара се надлежност надлежног
суда у Београду.
Члан 9.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, од којих
наручиоцу-купцу припада 4 (четири) док понуђачу-продавцу 2 (два) примерка.
ЗА НАРУЧИОЦА-КУПЦА

_____________________________

ЗА ПОНУЂАЧА-ПРОДАВАЦА

___________________________
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