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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Јавно комунално предузеће“Стари град“Шабац
Адреса: Војводе Јанка Стојићевића бр.1((нова адреса Хајдук Вељкова бр.1),
Шабац
Интернет страница:нема

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.52/2015 су добра –КАМИОН АУТОСМЕЋАР-РОТО
ПРЕС

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт лице
Лице за контакт:Сања Марковић Искић,тел.015/334-613 и Владимир Цвејић (за
техничке спецификације), тел.064/85-87-008
e - маил адреса:sanja.markovic.iskic@jkpstarigrad.rs



4

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.52/2015 су добра –камион аутосмећар-рото прес–
34100000

2. Партије-набавка није обликована по партијама
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Технички захтеви за основно возило

Основне димензије
Међуосовинско растојање 3.900 мм између 1. и 2. осовине
Укупна дужина возила максимум 9.000 мм
Укупна дозвољена носивост мин. 26.000 кг
Разпоред по осовинама:

1. Мин. 8.000 кг (управљива)
2. Мин. 11.500 кг (погонска)
3. Мин. 7.500 кг (подижућа)

Конфигурација погона 6x2

Мотор
Дизел мин. Еуро 5 емисије издувних гасова
Запремина мотора мин. 11.000 ccm
Снага мотора :минимално 235 кW,максимални обртни момент минимално 1500
Nm
Мењач аутоматизовани мин. брзина напред 12 и назад 1
Помоћни погон са мотора, за надградњу, минимално 500 Нм
Блокада диференцијала на задњој осовини

Осовине:
Ослањање 1. осовине: параболичне опруге
Ослањање 2. осовине: ваздушно огибљење
Ослањање 3. осовине: ваздушно огибљење

Пнеуматици
1. Осовина једноструки точкови
2. Осовина двоструки точкови
3. Осовина једноструки точкови

Димензије свих гума мин. 315/80R 22,5

Кочиони систем
Систем кочења са АBS и АSR, диск кочнице на 1. и 2. осовини

Опрема:
- Кабина кратка 1+2 седишта (пнеуматско седиште возача)
- Батерије мин. 2x12V/220 Аh
- Челични резервоар горива мин. 300 лит.
- Адблуе резервоар минимално 95 литара
- Дигитални тахограф
- Темпомат
- Монтиран резервни точак
- Звучно упозорење за ход уназад
- Лимитирана брзина при превожењу радника и хода уназад
- Радио са CD у кабини
- Клима уређај
- Помоћни алат: дизалица, ватрогасни апарат
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- Ротациона светла на крову кабине
- Кровни отвор на кабини
- Електрични подизач стакла (возачко и сувозачко)
- Модул за комуникацију са надградњом
- Боја возила: наранџаста
- Упутство за употребу и одржавање на српском језику

Додатна документација коју мора понуђач да достави приликом предаје
понуде:

- Овлашћење произвођача или овлашћеног заступника основног возила да
понуђач може да понуди и у случају да добије уговор и испоручи одговарајуће
основно возило по овом јавном позиву
- Захтеване техничке карактеристике основног возила оверене од стране
произвођача или његобог овлашћеног дилера/заступника за подручје Р.Србије
- Приложити копије ISO 9001 сертификата произвођача основног возила,
уколико је на страном језику обавезно приложити превод

Технички захтеви за надградњу

- Запремина бубња мин. 20 м³ .
- Ротациони бубањ за пресовање отпада, израђен од висококвалитетног челика
S355Ј2G3, у прихватном делу дебљине лима мин. 6 мм, други део бубњa
дебљине мин. 4 мм, задњи поклопац бубња мин. 6 мм, пречник бубња
унутрашње мере мин. 2100 мм, дужина мин. 6000 мм
- Усмеривачи у бубњу израђени од висококвалитетног S355Ј2G3, дебљине
мин.10 мм
- Ротациони погон - хидраулична пумпа, преносником и ланцем у комбинацији
са обртним моментом хидро мотора
- Пренос снаге преносником и ланцем у комбинацији са обртним моментом
хидро мотора
- Хидраулична пумпа за рад, дупла крилна пумпа протока мин. 35-60
литара/мин.
- Хидраулични резервоар са филтером који се налази иза кабине, волумен мин.
150 литара са мерачем температуре уља и заштитним прекидачем у случају
минималног нивоа уља
- Спуштање врата и закључавање уз помоћ два дугмета (дворучне команде) са
стране надградње на кутији
- Материjал израде на задњим вратима висококвалитетни челик 4 мм S355Ј2G3
- Време подизања задњих врата 20 секунди,
- Време затварања задњих врата 15 секунди
- Угао отварања задњих врата 45 степени
- Безбедностни подупирач задњих врата- подупирач код отворених задњих
врата, омогућује да се врата ослоне на ову подпору/подупирач
- Постављање бубња: предњи централни ваљкасти лежај - на задњем делу 2
лежаја (доњи) + 3 задња лежаја (горњи) + лежај који упија аксијалне силе
- Бубањ покривен алуминијум 1,2 мм дебљине
- Притисак у току рада надградње мин. 200 бара
- Уређај за подизање контејнера за одлагање смећа запремине 80 л, 120 л и
240 л и контејнер 1,1 м³ (стандард ЕN 840; 123 или сличан), управљање
уређајем са десне стране надградње,време пражњења контејнера највише 10
секунди
- Израда плоче за хабање на статору трења од HARDOX 450 или одговарајућег
материјала у дебљини мин. 10 мм
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- Закључавање задњих врата уз помоћ две хидрауличне куке којима управљају
цилиндри (лево/десно), заптивање гуменим профилом
- Надградња у складу са стандардом ЕN 150 1 -1 (лимитатор брзине на 30 km/h
уколико радник стоји на папучици, аутоматски заустављање у ходу уназад
уколико радник стоји на папучици, камера монтирана позади за бољи преглед
са LCD монитором у кабини,
- Дворучне команде са стране надградње за спуштање и закључавање задњих
врата) - уз понуду приложити копију Сертификата којим се потврђује
усклађеност са стандардом ЕN 1501 - 1 и где је тачно поменут назив и модел
понуђене надградње
- Сабијање надградње не може да се укључи док су подигнута задња врата
- Класа заштите против воде и прашине IP 67
- Електрични напон надградње 24 V
- Заштита од превисоког напона са осигурачем који се сам ресетује
- Ротационо светло на надградњи напред и позади на вратима
- LED светла са стране надградње
- Радна светла позади на вратима - 2 комада
- Папучице за стајање за раднике цинковане - 2 комада са леве и десне стране
- Бројач радних сати надградње у кабини
- Резервоар под високим притиском за дезинфекцију места убацивања смећа
запремине мин. 30 литара са пиштољем за прскање
- Боја наранџаста
- Приложити копије ISO 9001, ISO 14001 и ОHASAS 18001 сертификата
произвођача надоградње, уколико је на страном језику обавезно приложити
превод
- Уз понуду обавезно приложити каталог за надградњу и оверени технички опис
надградње од стране произвођача или овлашћеног заступника на територији
Републике Србије, уколико је на страном језику обавезно приложити превод

КОНТРОЛЕ НАДГРАДЊЕ Позиција

Боје и симболи
Контроле
Кабина

Према ЕN 1501 Европским стандардима
На десној страни врата пртљажник
На шасији кабине на дохват руке возачу

Тастери у хитним случајвеима
Заустављање сабијања
Почетак сабијања
Промена смера торације

Лево и десно на пртљажним вратима и на
конторлној табли
Лево и десно на пртљажним вратима и на
конторлној табли
Лево и десно на пртљажним вратима и на
конторлној табли
Тастер на контролној табле

Звучни сигнал возачу
Радна светла
Ротирајуће светло
Отварање врата пртљажника
Откључавање врата
пртљажника
Затварање врата пртљажника
Закључавање врата
пртљажника
Тастер за папучицу
Укључивање/искључивање
система

На десној страни контролне табле
Контролна табла у кабини
Контролна табла у кабини
Контролна табла у кабини
Контролна табла у кабини

На левој страни контролне табле
Контролна табла у кабини
Контролна табла у кабини
Главни прекидач на контролној табли
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Додатна документација коју мора понуђач да достави приликом предаје
понуде:

-Понуђачи су дужни да уз понуду обавезно приложе сертификат произвођача
материјала HARDOX или одговарајуће којим он потврђује, да произвођач
надградње користи материјал HARDOX или одговарајуће при изради
комуналних надградњи. Уколико је документ на страном језику обавезно
приложити превод на српски језик.

-Понуђено добро мора да испуњава све захтеве из техничке спецификације по
овом јавном позиву, у супротном понуда ће бити одбачена као неисправна.

-Понуђачи су у обавези да уз понуду приложе технички опис, каталог
произвођача и технички цртеж понуђеног добра из ког се несумњиво може
утврдити да понуђено добро испуњава све техничке захтеве из јавног позива

Наручиоц задржава право да изврши увид, пре доношења коначне одлуке, у
раније испоручено возило са захтеваном надградњом. Уколико утврди да
надградња не испуњава захтеване карактеристике по овом јавном позиву,
понуђача че изкључити.
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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 и 76. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је
на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл.
75. ст. 1. тач. 3) Закона);

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл.76. Закона,
и то

Да располаже неопходним пословним капацитетом

1) да је понуђач у последњих 12 месеци до дана објављивања позива за
подношење понуда за ову јавну набавку, извршио испоруку најмање једног
камиона аутосмећара рото-прес.( члан 76.ЗЈН).

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 и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона,
за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
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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 уверење основног суда на чијем подручју
се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних
дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за
сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде
привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да
код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог
органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда
да му није изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење
понуда;

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
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Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Образац

изјаве (Образац изјаве дат у конкурсној документацији). Изјава мора да
буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Да располаже неопходним пословним капацитетом:

1) Доказ:Потврда о испорученом возилу оверена и потписана од стране
одговорног лица купца. Уз сваку достављену потврду неопходно је
доставити и фотокопију пратећег уговора и примопредајног записника.

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), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

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, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће
понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора
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,у регистру понуђача, не морају да доставе доказе из чл. 75. ст. 1. тач.
1) до 4), ,већ су у обавези ,да јасно нагласе да су уписани у регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом
којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску
понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

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
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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

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.
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.
Понуду доставити на адресу: ЈКП“Стари град“Шабац, ул.Војводе Јанка
Стојићевића бр.1(нова адреса, Хајдук Вељкова бр.1),Шабац са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара-камион аутосмећар-рото прес,
ЈН бр.52/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до 02.04.2015. до 11 часова.

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење
понуда, дана 02.04.2015.године у 12:00 часова, на адреси Наручиоца
(Хајдук Вељкова бр.1,Шабац).

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано
лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени
представници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење
за учествовање у отварању понуда.

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.
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.

Понуда мора да садржи:
*доказе о испуњености обавезних и додатних услова
*образац понуде
*образац структуре цене
*образце изјава о независној понуди
*образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75.став 2 ЗЈН

*техничку спецификацију/опис.Спецификацију доставља понуђач и иста
мора бити оверена печатом понуђача и потписана од стране одговорног
лица понуђача.

*средство финансијског обезбеђења које се доставља у оквиру
понуде за озбиљност понуде
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*Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке (доставља се само уколико
понуђачи подносе заједничку понуду);

*Модел уговора - попуњен, потписан и оверен печатом понуђача

3. ПАРТИЈЕ-набавка није обликована по партијама

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама и авансом није дозвољено.

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:
ЈКП“Стари град“Шабац, ул.Војводе Јанка Стојићевића бр.1(нова адреса, Хајдук
Вељкова бр.1),Шабац, са назнаком:„Измена понуде за јавну набавку добара-
камион аутосмећар-рото прес, ЈН бр.52/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара-камион аутосмећар-рото прес, ЈН
бр.52/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара-камион аутосмећар-рото прес, ЈН
бр.52/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара-камион аутосмећар-рото
прес, ЈН бр.52/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”.
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.

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.
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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) до 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 конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду 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.

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.
Рок плаћања је 45 дана, од дана доспећа фактуре, којом се потврђује
испорука добара.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока, рока за дефектажу квара и рока за
отклањање квара

Гарантни рок не може бити краћи од 2 год.(24 месеца)



16

Напомена:Гарантни рок уписати у образцу понуде
Напомена:Гарантни лист Испоручилац предаје Наручиоцу заједно са
сервисном књижицом у моменту испоруке возила.
Рок за дефектажу квара износи максимално 48 часова од пријема позива
Наручиоца односно од рекламирања квара.
Рок за отклањање квара износи максимално 15 дана од дефектаже квара.
Рок за одазивање позиву Наручиоца за сервисирање износи максимално
48 часова од пријема позива.

9.3. Захтев у погледу рока и места (испоруке добара)

Рок испоруке добара не може бити дужи од 60 дана.

Место испоруке:fco Технички сектор купца - радионица (ул.Кајмакчаланска
бр.11, Шабац)

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

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.
У цену је урачунато (цена са и без пдв-а,испорука и други зависни триошкови
које има понуђач)
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.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне
средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
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12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то
бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру
меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од
укупне вредности понуде без ПДВ-а. Рок важења менице је 60 дана
од дана отварања понуда .

Уз одговарајућу меницу понуђач је дужан да достави и следећа
документа:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за
попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу
наплате (менично овлашћење);

- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за
потписивање налога за пренос средстава;

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица
овлашћених за заступање понуђача; и

- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне
банке.

Напомене:

- Из садржине меничног овлашћења мора бити видљиво да је реч о средству

обезбеђења за озбиљност понуде или за учешће на тендеру (у поступку ЈН
52/2015);
- Из садржине Захтева за регистрацију менице мора бити видљив податак
да је меница регистрована као средство обезбеђења за учешће на тендеру.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач
након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени
своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не
потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не
поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са
захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен
уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.

II Изабрани понуђач је дужан да достави:

1.Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла- Изабрани
понуђач се обавезује да у тренутку потписа уговора преда наручиоцу бланко
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
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овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним
износом у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком
важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење
посла. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа
који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму .
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност меничног писма за добро извршење посла мора да се
продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште ,на адресу
наручиоца: ЈКП“Стари град“Шабац, ул.Војводе Јанка Стојићевића бр.1(нова
адреса, Хајдук Вељкова бр.1),Шабац, на е-маил
sanja.markovic.iskic@jkpstarigrad.rs или факсом на број 015/334-620 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, ЈН бр.
52/2015-камион аутосмећар-рото прес ”.
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.

15. 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).
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Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача,
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и
код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

23.1. Сходно члану 82. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"
124/12), Наручилац ће одбити понуду понуђача уколико поседује доказ да је
понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди
обавезао.
23.2. Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о
јавним набавкама који су се односиле на добра која су предмет ове набавке, за
период од претходне три године.
Доказ из претходног става ове тачке може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку
јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у
уговореном року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са
пројектом, односно уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони
односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
23.3. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 21.2. став 2. 1)
ове тачке (правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног
органа) који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и
други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
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17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа
понуђена цена“.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
(Образац изјаве, дат је у конкурсној документацији).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права 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 е-маил sanja.markovic.iskic@jkpstarigrad.rs, факсом
на број 015/334-620 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за
заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл.109. Закона, рок за подношење захтева
за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу
у износу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре
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отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153,
позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са
назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне
набавке), корисник: буџет Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи
80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није
већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача
којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне
набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења
одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара
уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на
отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000
динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је
та вредност већа од 80.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом
112. став 2. тачка 5) Закона.
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VI - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-ТАБЕЛА 1

а)

б)
Остали независни трошкови

1. Трошкови царине

2. трошкови испоруке

3. ПДВ

УКУПНА ЦЕНА У ДИНАРИМА:

(а+б)

без пдв-а са пдв-ом

1.- У понуђењу цену понуђач мора укључити све зависне
трошкове(трошкови царине,испоруке...)
2.- Понуда мора да садржи све попуњене рубрике у датом обрасцу
структуре цене,уколико понуђач има све трошкове наведене у структури
цене.

Потпис и печат одговорног лица понуђача

---------------------------------------------------------

ОПИС
ПРЕДМЕТА
НАБАВКЕ

ТИП ШАСИЈЕ
(ОСНОВНОГ
ВОЗИЛА)

Јединица
мере

Количина Јединична
цена у
динарима
без пдв-а

Укупна
цена у
динари
ма без
пдв-а

КАМИОН
АУТОСМЕЋАР
-РОТО ПРЕС

комад 1
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VII -ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ-ТАБЕЛА 2

Понуда број од за јавну набавку број 52/2015 –КАМИОН
АУТОСМЕЋАР-РОТО ПРЕС, према спецификацији из конкурсне
документације

Назив понуђача __________________________________________________

Адреса и седиште понуђача _______________________________________

Матични број: ПИБ_____________________

Овлашћено лице__________________________________

Особа за контакт:__________________________________
e-маил__________________

Број телефона: Телефакс:_____________________

Број рачуна понуђача и назив банке:____________________________________

Понуда се подноси: (заокружити)

А) самостално Б) понуда са подизвођачем В) заједничка понуда

Б) Навести податке о подизвођачима(уколико понуђач подноси понуду са
подизвођачем/подизвођачима);
1. Подизвођач адреса .

матични број ПИБ овлашћено лице
____________________________број телефона е-маил
број рачуна и банка ____________________.

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу
износи .

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у
делу:____________________________________________________________________

2.Подизвођач адреса___________________________

матични број ПИБ овлашћено
лице______________________

број телефона е-маил број рачуна и
банка_____________ .

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу
износи .
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2.Подизвођач адреса___________________________

матични број ПИБ овлашћено
лице______________________

број телефона е-маил број рачуна и
банка_____________ .

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу
износи .

НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава
подизвођачу не може бити већи од 50% односно ако понуђач поверава
извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности
које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити
већи од 50%.

В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси
заједничка понуда):

1. адреса:_________________________

матични број ПИБ број телефона:
________________

особа за контакт: е-маил:

овлашћено лице број рачуна и
банка_______ .

2. адреса: _________________________

матични број ПИБ број телефона:
_____________________

особа за контакт: е-маил:_______________

овлашћено лице број рачуна и банка
___________________



25

3. адреса: _________________________

матични број ПИБ број телефона:
____________

особа за контакт: е-
маил:_________________

овлашћено лице број рачуна и
банка______________________________________

Укупна понуђена цена без ПДВ (по датом обрасцу структуре цена) износи
динара . (табела 1)

Укупна понуђена цена са ПДВ (по датом обрасцу структуре цана) износи
динара (табела 1)

Рок важења понуде (најмање 60 дана): дана од дана отварања
понуда

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (од-до, око...и сл.)
понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Место испоруке добара: fco Технички сектор наручиоца – радионица
(ул.Кајмакчаланска бр.11,Шабац)

Рок испоруке добара макс. до 60 дана :____________дана(уписати тачан број
дана)

У случају да понуђач непрецизно одреди рок испоруке (од-до, око...и сл.) понуда
ће се сматрати неприхватљивом.

Гарантни рок за испоручено возило минимум 2 године или 24
месеца:___________месеци(уписати тачан број месеци)

Рок за дефектажу квара износи максимално 48 часова од рекламирања квара
________ (уписати тачан број часова)

Рок за отклањање квара износи максимално 15 дана од дефектаже
квара_______(уписати тачан број дана)

Рок за одазивање позиву Наручиоца за сервисирање износи максимално 48
часова од пријема позива __________(уписати тачан број часова)



26

У случају да понуђач непрецизно одреди гарантни рок, рок за дефектажу квара
рок за отклањање квара као и рок за одазивање позиву Наручиоца за
сервисирање (од-до, око...и сл.) понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Рок и начин плаћања: Плаћање испоручене робе врши се по извршењу
испоруке, а у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре.

Саставни део понуде је образац структуре цена.
Датум, Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П. ________________________________
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VIII - МОДЕЛ УГОВОРА
О НАБАВЦИ КАМИОНА АУТОСМЕЋАРА-РОТО ПРЕС

Закључен дана ___________2015.године између:

1. ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «Стари град»Шабац, са
седиштем у Шапцу, ул.Војводе Јанка Стојићевића бр.1, кога заступа
директор Драган Нинковић дипл.инг. (у даљем тексту: Наручилац),
порески идентификациони број: 100187243, матични број:07168667 и

2. ИСПОРУЧИОЦА ____________________________________________,
са седиштем у
_______________________,ул.________________________
број:_________, кога заступа директор -
____________________________________(у даљем тексту:
Испоручилац), порески идентификациони број:___________, матични
број:_________________.

Члан 1.

Предмет Уговора

Предмет овог Уговора је куповина-једног камиона аутосмећара-рото
прес, а према техничкој спецификацији конкурсне документације за јавну
набавку добра број: ________, а која је дата у понуди број .
од 2015.године и чини саставни део овог Уговора.

Члан 2.
Цена

Цена камиона аутосмећара из члана 1. овог Уговора је фиксна и
износи:__________________динара без обрачунатог ПДВ-а и словима:
___________________________________________________________________
_________;
односно ______________________динара са обрачунатим ПДВ-ом и
словима:____________________________________________________________
________________.

Члан 3.
Услови и начин плаћања

Наручилац ће цену камиона утврђену у члану 2. овог Уговора платити
по извршењу испоруке, а у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре,
преносом средстава на рачун Испоручиоца добара.



28

Члан 4.
Рок испоруке

Рок испоруке возила је _____________________од дана закључења
Уговора између Наручиоца и Испоручиоца добара, у свему у складу са понудом
број од 2015.године .
Испоручилац се обавезује да предметно добро испоручи на адресу
Наручиоца,ул.Кајмакчаланска бр.11, Шабац (fco Технички сектор Наручиоца -
радионица).
Испоручилац је дужан да Наручиоцу благовремено најави испоруку, како би се
обезбедио квалитетан пријем добра.
Примопредаја је у пословном простору(fco Технички сектор Наручиоца -
радионица) о чему ће се сачинити записник који потписују представници
Наручиоца и Испоручиоца.
У случају прекорачења рока,Испоручилац се обавезује да за сваки дан
кашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5% од уговорне вредости
добра без пдв-а,а не више од 10% од уговорне вредности добра без пдв-а.
Уколико је кашњење дуже од 10 календарских дана,Наручилац задржава право
да откаже предметни уговор и пусти на наплату бланко сопствену меницу за
добро извршење посла.

Члан 5.

Утврђивање квалитета

Испоручилац се обавезује да испоручи добро уговореног квалитета, да уз
возило достави сертификате тражене конкурсном документацијом,односно да
уговорени квалитет потврди одговарајућом документацијом.

Члан 6.

Квалитативан и квантитативан пријем добра врши се на месту испоруке о чему
се сачињава записник о примопредаји.Записник о примопредаји добра,камион-
аутосмећар-рото прес је обавезни прилог уз фактуру Испоручиоца.

Гаранција испоруке, количине и квалитета и средства обезбеђења

Члан 7.

Испоручилац добра даје гаранцију да ће добро испоручити у складу са
одредбама овог уговора, а у случају непоштовања истих, сагласан је да
Наручилац умањи вредност уговореног добра,у оном делу где Испоручилац
добра није испоштовао рок испоруке,тако што ће умањење износити 0,5% од
вредности предметног добра без пдв-а, за сваки дан кашњења,с тим да
максимална висина умањења по овом основу не може износити више од 10%
од вредности уговора без пдв-а.
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Наручилац се обавезује да достави Наручиоцу средства финансијског
обезбеђења и то:
-Бланко соло меницу за добро извршење посла (у тренутку закључења
уговора ) у висини од 10% од укупне вредности уговора без пдв-а,са роком
важности који је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла

Уз одговарајућу меницу доставити и следећа документа:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за
попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу
наплате (менично овлашћење);

- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за
потписивање налога за пренос средстава;

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица
овлашћених за заступање понуђача; и

- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне
банке.

-Уколико квалитет испорученог добра не одговара условима из предходног
става,уговорене стране су сагласне да добро буде враћено Испоручиоцу
добара са продужењем рока испоруке највише 10 дана,с тим да се за сваки дан
кашњења, од дана када је добро враћено,умањује укупан износ за 0,5% од
вредности предметног добра без пдв-а.

Члан 8.

Дужина гарантованог периода (гарантни рок) за испоручено добро-камион
аутосмећар-рото прес је .месеци од дана испоруке добра.

Испоручилац се обавезује да ће за време трајања гарантованог периода
промптно отклањати евентуалне кварове са заменом неисправних делова
резервним.Предмет рекламације у гарантованом периоду нису грешке настале
као последица нестручног рада и руковања,преоптерећења,насилног оштећења
или сервисирања од стране нестручног лица.

Испоручилац се обавезује да ће реаговати, односно установити квар у року од
.часа од пријема позива Наручиоца, односно од рекламирања квара.

Испоручилац се обавезује да ће отклонити квар у року од _________дана од
дефектаже истог.

Испоручилац се обавезује да ће се одазвати позиву Наручиоца за сервисирање
у року од ___________ од пријема позива.

.
Члан 9.

Уговорене стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису
дефинисани овим уговором непосредно примењују одредбе Закона о
облигационим односима и други позитивни прописи који регулишу материју која
је предмет уговора.
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Члан 10.

Све евентуалне спорове,настале из овог уговора, уговорне стране су сагласне
да решавају споразумно, а уколико то није могуће уговарају надлежност
Привредног суда у Ваљеву.

Члан 11.

Уговор се закључује на одређено време до испоруке добра и трајања периода
гаранције, која укључује и снабдевање резервним деловима за време трајања
гаранције.

Члан 12.

Овај уговор је састављен у 6(шест) истоветних примерака,од којих свакој
уговореној страни припада по 3 (три).

УГОВОРНЕ СТРАНЕ

За Наручиоца:
За Испоручиоца:

М.П. .
ДИРЕКТОР, ДИРЕКТОР,

Драган Нинковић, дипл.инг.
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде за ЈН бр.52/2015-камион аутосмећар-рото прес, 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 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 добара-камион аутосмећар-рото прес, бр.___________,
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, 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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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................................ [навести назив понуђача] у поступку јавне
набавке добара-камион аутосмећар-рото прес бр.52/2015, поштовао је
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је
ималац права интелектуалне својине.

Датум Понуђач

________________ М.П. __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
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