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ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
бр. 1.1.12.-2018 Д
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр.
124/2012,бр. 14/2015, бр.68/2015), у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 02654 од 06.03.2018.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 02654/1 од 06.03.2018.године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
набавка резервних делова за потребе возила за потребе
Дома за смештај одраслих лица у Кулини ЈН бр.1.1.12.-2018 Д

Поглавље
I
II

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
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 или испоруке добара,
евентуалне додатне услуге и сл.

III

IV

V
VI
VII
VIII
IX
X

Техничка документација и планови, односно документација о кредитној
способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге
кредита
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. Закона
и упутство како се доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Дом за смештај одраслих лица Кулина
Адреса: 18214 Кулина
Интернет страница: domkulina@gmail.com
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 1.1.12.-2018 Д су добра – набавка материјала резервних
делова за потребе возила за потребе Дома у Кулини (ОРН 34300000 Делови и прибор за
возила и њихове моторе) потребе Дома у Кулини.
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Јавна набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за
радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
5. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт:Драган Милетић, дипл.правник
Е - mail адреса : d o m k u l i n a @ g m a i l . c o m

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.1.1.12.-2018 Д су добра – набавка резервних делова за
потребе возила за потребе Дома у Кулини (ОРН 34300000 Делови и прибор за возила и
њихове моторе)потребе Дома у Кулини.
2. Партије
Набавка није обликована у партије.
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НАЗИВ

ЈЕД.

1.

Сензпр щтпп светла за Мерцедес Кпнектп

кпм

1

2.

Филтер гприва за камипн Мерцедес 1213

кпм

2

3.

Филтер гприва за аутпбус Мерцедес Кпнектп

кпм

3

4.

Филтер уља за камипн Мерцедес 1213

кпм

1

5.

Филтер уља за аутпбус Мерцедес Кпнектп

кпм

6

6.

Филтер ваздуха за камипн Мерцедес 1213

кпм

1

7.

Филтер ваздуха за аутпбус Мерцедес Кпнектп

кпм

3

8.

Метлице брисаша за камипн Мерцедес 1213

кпм

2

9.

Метлице брисаша за аутпбус Мерцедес Кпнектп

кпм

2

10.

Тахпграф листићи на 125 km

кпм

5

11.

Филтер гприва за вебастп за аутпбус Мерцедес
Кпнектп

кпм

2

12.

Сепаратпр гприва за аутпбус Мерцедес Кпнектп

кпм

3

13.

Сет квашила за аутпбус Мерцедес Кпнектп

кпм

1

ППЈЕД. ЦЕНА
БЕЗ ПДВ-А
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ППЈЕД.
ЦЕНА СА
ПДВ-ПМ

ПРП
ЦЕН
АТ
ПДВа

Р.Б.

ГПД
ИШ
ОЕ
ППТ
РЕБЕ

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ
УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

УКУПНИ ИЗНПС
БЕЗ ПДВ-А

УКУПНИ ИЗНПС
СА ПДВ-ПМ

ПРПИЗВПЂАЧ, МПДЕЛ, ТИП

14.

Нивелаципни вентил за Мерцедес Кпнектп

кпм

2

15.

Лежај задоег тпшка за Мерцедес Кпнектп

кпм

2

16.

Семеринг задоег тпшка за Мерцедес Кпнектп

кпм

2

17.

Главшина задоег тпшка за Мерцедес Кпнектп

кпм

1

18.

Габарит светлп белп за Мерцедес Кпнектп

кпм

2

19.

Каищ за Мерцедес Кпнектп 9K-2125 EM7122

кпм

1

20.

Шпанер каища за Мерцедес Кпнектп

кпм

2

21.

Затезаш каища за Мерцедес Кпнектп

кпм

1

22.

Церада за камипн Мерцедес 1213, са
крпјеоем и мпнтираоем, цца 55 м2

m2

55

23.

Сајла за цераду

m

25

24.

Брезпни пплупспвине за Мерцедес 1213

кпм

10

25.

Кпмпезаципни суд за расхладну тешнпст
Мерцедес Кпнектп

кпм

1

26.

Сппљни ретрпвизпр за камипн Мерцедес 1213

кпм

1

27.

Аутпмат алнасер 24 V Мерцедес 1213

кпм

1

кпм

1

кпм

1

кпм

1

кпм

4

28.
29.
30.
31.

Цилиндар за ппдизаое кабине камипна
Мерцедес 1213
Хидраулишна пумпа за ппдизаое кабине кам.
Мерцедес 1213
Сппљни ретрпвизпр за аутпбус Мерцедес
Кпнектп
Задои ампртизер за аутпбус Мерцедес Кпнектп
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32.
33.
34.

Предои ампртизер за аутпбус Мерцедес
Кпнектп
Аутпматкси кпшипни кљуш за аутпбус Мерцедес
Кпнектп предои
Аутпматкси кпшипни кљуш за аутпбус Мерцедес
Кпнектп задои

кпм

4

кпм

2

кпм

2

35.

Филтер кабине за аутпбус Мерцедес Кпнектп

кпм

2

36.

Вентилатпр кабине за аутпбус

кпм

1

37.

Електришна пумпа за впду за вебастп грејаое
24V, 104W, 5200 l/h , 0,2 бара

кпм

1

38.

Ваздущни јастук за аутпбус Мерцедес Кпнектп

кпм

6

39.

Кпнтурна трака бела

м

60

40.

Кпнтурна трака црвена

м

60

41.

Цилиндар квашила пимарни Мерцедес Кпнектп

кпм

1

42.

Цилиндар квашила секундарни Мерцедес
Кпнектп

кпм

1

43.

Пумпа гприва нискпг притиска Мерцедес 1213

кпм

1

44.

Кпмплет ауспуха за камипн Мерцедес 1213

кпм

1

45.

Педала квашила за Мерцедес Кпнектп

кпм

1

кпм

1

кпм

1

кпм

1

46.
47.
48.

Ппсуда за тешнпст ветрпбранскпг стакла за
Мерцедес Кпнектп
Гарнитура селен блпка за Мерцедес Кпнектп за
задои трап
Гарнитура селен блпка за Мерцедес Кпнектп за
предои трап
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49.

Уље UK2

0,5 литара

кпм

4

50.

Уље DOT3 0,5 литара

кпм

2

51.

Уље DOT4 0,5 литара

кпм

2

52.

Уље SAE30

лит

120

53.

Уље SAE90

лит

30

54.

Уље Total Kvarc 10W40

лит

60

55.

Уље Total Kvarc 5W40

лит

120

56.

Уље Castol Enduron 10W40

лит

120

57.

Уље ATF

лит

20

58.

Уље Testerol

лит

10

59.

Уље за 2-тактне мптпре (Хускварна - Јпнсеред)

лит

5

60.

Антифриз 100%

лит

100

61.

Антифриз G12 (парафлу)

лит

50

62.

Тпватна маст

кг

15

63.

Литијумска маст

кг

10

64.

Дестилисана впда

лит

5

65.

Тешнпст за праое ветрпбрана (зимска)

лит

150

66.

Тешнпст за праое ветрпбрана (летое)

лит

100
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67.

Пдмрзиваш - спреј

кпм

20

68.

Спреј за инструмент таблу

кпм

20

69.

Четка за праое впзила са телескпппм

кпм

3

70.

Дизна за CO2 апарат 0,8 mm и 1,0 mm

кпм

4

71.

Жица за вареое за CO2 апарата

кг

10

72.

Патпснице за кпла - гумене

кпм

4

73.

Апарат за мереое јашине антифриза

кпм

1

74.

Везице ПВЦ 40 cm

кпм

100

75.

Везице ПВЦ 30 cm

кпм

200

76.

Везице ПВЦ 20 cm

кпм

100

77.

Везице ПВЦ 10 cm

кпм

100

78.

Рптаципнп светлп - наранчастп

кпм

1

79.

Аутп јелкице

кпм

150

80.

Антифриз Глацепл

лит

20

81.

Чаура за CO2 апарат

кпм

2

82.

Паста за праое руку 1/500 gr

кпм

60

83.

Лед трака 12V

m

20

84.

Претвараш пд 220 V на 12 V

кпм

4
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85.

Тестер акумулатпра DHC BT 501

кпм

1

86.

ПП апарат за гащеое прахпм са сталним
притискпм и манпметрпм „S-6“

кпм

2

87.

Гумене шизме – ппстављене (брпј 46)

пар

1

88.

Бащтенскп цревп

м

25

89.

Брза сппјка за ПВЦ цревп бащтенскп ½''

кпм

2

90.

Ппликабли за CO2 апарат MB-15 AK

кпм

1

91.

AD-BLU адитив за гпривп

лит

200

92.

Сајла за вушу

кпм

3

93.

Јеленска кпжа

кпм

3

94.

Филтер за гпривп „Фплцваген Трансппртер“ 1,9

кпм

2

95.

Филтер за гпривп „Фиат Дукатп“ 2,2

кпм

3

96.

Филтер за гпривп „Фиат Дукат“ 2,3

кпм

3

97.

Филтер за гпривп „Ивекп Ривал“ 2,8

кпм

1

98.

Филтер за гпривп „Лада Нива“ 1,7 - метални

кпм

2

99.

Филтер за гпривп „Шкпда Рапид“ 1,2

кпм

4

100.

Филтер за гпривп „ИМТ 549 ДВ“ / „ИМТ 577 ДВ“

кпм

8

101.

Филтер за гпривп „Zastava 10“ 1,2

кпм

3

102.

Филтер за гпривп „Дашиа Лпчи“ 1,6

кпм

3
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103.

Филтер за гпривп „Ренп Трафик“ 1,6 Д

104.

Филтер за уље „Фиат Дукатп“ 2,2

105.

Филтер за уље „Фиат Дукатп“ 2,3

106.

Филтери за уље „Застава10“ 1,2

107.

Филтери за уље „Фплцваген Трансппртер“

108.

Филтери за уље „Ивекп Ривал“

109.

Филтери за уље „ИМТ 549 ДВ''/ ''ИМТ 577 ДВ''

110.

Филтер за уље „Шкпда Рапид“ 1.2

111.

Филтер за уље „Дашиа Лпчи“ 1.6

112.

кпм

1

кпм

3

кпм

3

кпм

2

кпм

2

кпм

1

кпм

4

кпм

4

кпм

3

Филтер за уље „Лада Нива“ 1.7

кпм

2

113.

Филтер за уље „Ренп Трафик“ 1,6 Д

кпм

1

114.

Филтер ваздуха „Фиат Дукатп“ 2,2

кпм

3

115.

Филтер ваздуха „Фиат Дукатп“ 2,3

кпм

3

116.

Филтер ваздуха „Застава10“

кпм

2

117.

Филтер ваздуха „Фплцваген Трансппртер“

кпм

2

118.

Филтер ваздуха „Ивекп Ривал“

кпм

1

119.

Филтер ваздуха „ИМТ 549 ДВ“ / „ИМТ 577 ДВ“

кпм

4

120.

Филтер ваздуха „Шкпда Рапид“ 1.2

кпм

4
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121.

Филтер ваздуха „Дашиа Лпчи“ 1.6

кпм

3

122.

Филтер ваздуха „Лада Нива“ 1.7 - кпцкасти

кпм

2

123.

Филтер вахдуха „Ренп Трафик“ 1,6 Д

кпм

1

124.

Филтер климе „Застава 10“

кпм

1

125.

Филтер климе „Шкпда Рапид“

кпм

1

126.

Филтер климе „Фиат Дукатп“ 2,2

кпм

1

127.

Филтер климе „Фиат Дукатп“ 2,3

кпм

1

128.

Филтер климе „Дашиа Лпчи“

кпм

1

129.

Филтер климе „Ренп Трафик“

кпм

1

130.

Резервне сијалице за впзила 12V H4

кпм

15

131.

Резервне сијалице за впзила 12V H1

кпм

5

132.

Резервне сијалице за впзила 12V H7

кпм

30

133.

Резервне сијалице за впзила 12V 21W

кпм

30

134.

Резервне сијалице за впзила 12V 5W

кпм

30

135.

Резервне сијалице за впзила 12V 3W - убпдне

кпм

40

136.

Резервне сијалице за впзила 12V 3W

кпм

30

137.

Резервне сијалице за впзила 12V R2

кпм

20

138.

Резервне сијалице за впзила 12V са ппстпљем
1,2 W

кпм

20

Страна 11 од 45

139.

Резервне сијалице за впзила 12V 21W/5W

кпм

20

140.

Резервне сијалице за впзила 24V H1

кпм

10

141.

Резервне сијалице за впзила 24V H7

кпм

5

142.

Резервне сијалице за впзила 24V 21W

кпм

20

143.

Резервне сијалице за впзила 24V 5W

кпм

20

144.

Резервне сијалице за впзила 24V 3W убпдне

кпм

40

145.

Резервне сијалице за впзила 24V 3W

кпм

20

кпм

40

кпм

1

147.

Резервне сијалице за впзила 24V 1.2W са
ппстпљем
Гарнитура црева за впду ИМТ 549

148.

Гарнитура црева за впду ИМТ 577

кпм

1

149.

Диск плпшице Застава 10 - гарнитура

кпм

1

150.

Диск плпшице Шкпда Рапид - гарнитура

кпм

2

151.

Диск плпшице Дашиа лпчи - гарнитура

кпм

1

152.

Диск плпшице Лада Нива - гарнитура

кпм

1

кпм

1

кпм

1

кпм

1

кпм

1

146.

153.
154.
155.
156.

Диск плпшице за Фиат Дукатп 2,2 предое гарнитура
Диск плпшице за Фиат Дукатп 2,2 задое гарнитура
Диск плпшице за Фиат Дукатп 2,3 предое гарнитура
Диск плпшице за Фиат Дукатп 2,3 задое гарнитура
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158.

Диск плпшице Фплцваген Трансппртер гарнитура
Диск плпшпце Ивекп Ривал - гарнитура

159.

Диск плпшице Ренп Трафик - гарнитура

кпм

1

160.

Метлице брисаша 50 cm

кпм

20

161.

Метлица брисаша Фиат дукатп

кпм

4

162.

Метлица брисаша за ШКПДУ РАПИД

кпм

2

163.

Метлице брисаша за Ладу Ниву

кпм

2

164.

Метлице брисаша за Ренп Трафик

кпм

2

165.

Клинасти каищ 13 x 1070

кпм

4

166.

Клинасти каищ 13 x 1250

кпм

2

167.

Клинасти каищ 9,5 x 1003

кпм

2

168.

Клинасти каищ 13 х 2050

кпм

4

169.

Клинасти каищ 11,9 х 950 за ЛАДУ НИВУ

кпм

3

170.

АЦ пумпа за гпривп за IMT 549

кпм

1

171.

Грејаш мптпра за Фплсваген Трансппртер

кпм

4

172.

Грејаш мптпра за Фиат Дукатп 2,2

кпм

4

173.

Грејаш мптпра за ИМТ 549/ИМТ 577

кпм

4

174.

Стпп светлп за IMT и прикплпце

кпм

8

157.

кпм

1

кпм

1
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175.

Клеме за акумулатпр – плпвне - кпмплет

пар

8

176.

Псигурашу убпдни - разни

кпм

100

177.

Псигураши пбишни - разни

кпм

60

178.

Впдена пумпа за ИМТ 549

кпм

1

179.

Впдена пумпа за кпмби Фплцфаген

кпм

1

180.

Сервп пумпа за кпмби Фплсваген

кпм

1

181.

Акумулатпр 100 Ah

кпм

2

182.

Акумулатпр 110 Ah

кпм

2

кпм

4

кпм

4

кпм

4

кпм

4

кпм

4

кпм

4

кпм

4

кпм

8

кпм

8

190.

Сппљна гума 175/70 R14 зимска Тигар или
еквивалент (Шкпда)
Сппљна гума 175/70 R14 летоа Тигар или
еквивалент (Шкпда)
Сппљна гума 185/75 R16 зимска Тигар или
еквивалент (Нива)
Сппљна гума 195/70 R15C летоа Тигар или
еквивалент (W)
Сппљна гума 215/70 R15C летоа Тигар или
еквивалент (Фиат)
Сппљна гума 215/65 R16C летоа Тигар или
еквивалент (Ренп)
Сппљна гума 215/70 R15C летоа Тигар или
еквивалент (Н Фиат)
Свећице за Заставу 10

191.

Свећице за Ладу Ниву

183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
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192.

Свећице за Шкпду Рапид

кпм

16

193.

Свећице за Дашију Лпчи

кпм

12

194.

Пакнпви за Шкпду Рапид - гарнитура

кпм

1

195.

Пакнпви за Ладу Ниву - гарнитура

кпм

1

196.

Пакнпви за Дашију Лпчи - гарнитура

кпм

1

197.

Пакнпви за Заставу 10 - гарнитура

кпм

1

кпм

1

кпм

1

кпм

1

200.

Пакнпви за рушну кпшницу за Фиат Дукатп 2,2 гарнитура
Пакнпви за рушну кпшницу за Фиат Дукатп 2,3 гарнитура
Пакнпви за Фплцваген Трансппртер - гарнитура

201.

Пакнпви за Ренп Трафик - гарнитура

кпм

1

202.

Крст кардана 27х700

кпм

2

203.

Панцирнп цревп за гпривп пкп-пкп, 80 цм

кпм

4

204.

Панцирнп цревп за гпривп пкп-пкп, 60 цм

кпм

4

205.

Панцирнп цревп за гпривп пкп-пкп, 40 цм

кпм

6

206.

Панцирнп цревп за гпривп пкп-пкп, 20 цм

кпм

6

207.

Псигураши за клинпве за ИМТ

кпм

20

208.

Ланац и ланшаници-сет за ШКПДУ РАПИД 1,2
сет

кпм

1

209.

Седищте за ИМТ 577

кпм

1

198.
199.
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210.

Цревп за кпмпресапр за ИМТ

кпм

1

211.

Навпјна пспвина за ппдизаое пплуге за ИМТ
577

кпм

1

212.

Сет квашила за ИМТ 549

кпм

1

213.

Унутращоа гума 3,5-8 за рушна кплица

кпм

4

214.

Унутращоа гума 4,0-10 за рушна кплица

кпм

4

215.

Сппљна гума 3,5-8 за рушна кплица

кпм

2

216.

Сппљна гума 4,0-10 за рушна кплица

кпм

2

217.

Манпметар за притисак ваздуха ИМТ

кпм

1

218.

Прекидаш мигавца за ИМТ

кпм

2

219.

Ауспух за ИМТ

кпм

1

220.

Цилиндар хидраулишнпг управљаоа за ИМТ
549

кпм

1

221.

Цревп за гпривп Ø 10

m

5

222.

Цревп за гпривп Ø 8

m

5

223.

Цревп за гпривп Ø 6

m

5

224.

Цревп за ваздух за ИМТ пд манпметра дп бпце

кпм

4

225.

Цревп за кпмпреспр за фарбаое

m

20

226.

Ланци за снег за ИМТ 577 18,4 – 30 - гарнитура

кпм

1

227.

Бакарна ппдлпщка Ø 8

кпм

50
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228.

Бакарна ппдлпщка Ø 10

кпм

50

229.

Бакарна ппдлпщка Ø 14

кпм

50

230.

Бакарна ппдлпщка Ø 16

кпм

20

231.

Шелне за црева пд Ø 6 дп Ø 50

кпм

100

232.

Сат за температуру

ИМТ 549

кпм

1

233.

Сат за притисак уља ИМТ 549

кпм

1

кпм

1

кпм

1

кпм

1

кпм

1

234.
235.
236.
237.

Раткапна за Заставу 10 14 '' пригинал гарнитура
Раткапна за Шкпда Рапид 14 '' пригинал гарнитура
Раткапна за Фиат Дукатп 15 '' пригинал гарнитура
Раткапна за Фплцваген Трансппретр 15 ''
пригинал - гарнитура

238.

Цилиндар квашила примарни за W Трансппртер

кпм

1

239.

Цилиндар квашила секундарни за W
Трансппртер

кпм

1

240.

Главни кпшипни за W Трансппртер

кпм

1

241.

Задои кпшипни за W Трансппртер

кпм

2

242.

Сајла за рушну кпшницу за W Трансппретер –
кпмплет

кпм

1

243.

Кардан за ИМТ 1,2 m

кпм

1

244.

Сет ланац и ланшаници за Фиат Дукатп 2,2

кпм

1
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245.

Впдена пумпа за Фиат Дукатп 2,2

кпм

1

246.

Јабушице за W Трансппртер - гпроа

кпм

2

247.

Јабушице за W Трансппртер – дпоа

кпм

2

248.

Селен блпк виљущке за W Трансппртер
предои

кпм

2

249.

Селен блпк виљущке за W Трансппртер задои

кпм

2

250.

Крај сппне за W Трансппртер

кпм

2

251.

Сферни зглпб за W Трансппртер

кпм

2

252.

Крај сппне за Заставу 10

кпм

2

253.

Сферни зглпб за Заставу 10

кпм

2

254.

Гумице баланс щтангле за Заставу 10

кпм

4

255.

Јабушице за Заставу 10

кпм

2

кпм

2

кпм

2

кпм

1

256.
257.
258.

Манжетна за хидраулишну лету управљаша
Застава 10
Манжетна за хидраулишну лету управљаша W
Трансппртер
Јединица за дпставу гприва за Заставу 10 (
BOSH)

259.

Унутращоа гума за ИМТ 9,5 - 24

кпм

2

260.

Унутращоа гума за ИМТ 7,5 – 16 криви вентил

кпм

2

261.

Прикљушак за сигнализацију прикплице кпмплет

кпм

2
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262.

Кабли за електрп инсталацију прикплице 5 х 1
mm2

263.

m

30

Предоа хауба за Заставу 10

кпм

1

264.

Јабушица за Шкпду Рапид

кпм

2

265.

Крај сппне за Шкпду Рапид

кпм

2

266.

Сферни зглпб за Шкпду Рапид

кпм

2

267.

Стабилизатпр за Шкпду Рапид

кпм

2

268.

Шапа за куку за аутп прикплицу

кпм

1

269.

Ретрпвизпр сппљни за Фиат Дукатп

кпм

1

270.

Реглер за Алтернатпр 12 V пп мпделу

кпм

5

271.

Циклпнски прешисташ ваздуха ИМТ 577 (к.б.
57506300)

кпм

1

272.

Брава за стартпваое за Фплцваген Трансппртер

кпм

1

273.

Брава спљащоа за лева врата за Фплцваген
Трансппртер

кпм

1

274.

Стаклп кабине дпое ИМТ 577 (кб. 52726009)

кпм

2

275.

Заптивни прпфил за дпое стаклп ИМТ 577 (кб.
52726084)

кпм

2

276.

Резервпар гприва за ИМТ 577 (кб. 52002400)

277.

Даваш нивпа гприва ИМТ 577 (кб. 51900570)

кпм

1

278.

Брава унутращоа лева за ИМТ 577 (кб.
527.25.440)

кпм

1

кпм

1
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279.

Брава унутращоа десна за ИМТ 577 (кб.
527.26.005)

кпм

1

280.

Брава сппљна ИМТ 577 (кб. 527.26.004)

кпм

2

кпм

2

кпм

2

кпм

4

кпм

1

кпм

1

281.
282.
283.
284.
285.

Ампртизер задоег стакла кабине ИМТ 577 (кб.
52724400)
Лимени псигураши за кардан ИМТ 577 (кб.
57537011)
Завртка кардана ИМТ 577 IS 2106-M10 x 1 x 75
Нпсаш предоег тпшка за ИМТ 577 (кб.
51100493)
Пспвиница рукавца гпроа ИМТ 577 ( кб.
51100479)

286.

Раме за ИМТ 577 (кб. 51102490)

кпм

1

287.

Пспвиница рукавца дпоа ИМТ 577 ( кб.
51100527)

кпм

1

288.

Вијак ИМТ 577 IS 2101-M8x25

кпм

8

289.

Свпрни вијак ИМТ 577 (кб. 57537014)

кпм

8

290.

Ппклппац гпрои ИМТ 577 (кб. 700408)

кпм

2

291.

Ппклппац дпои ИМТ 577 (кб. 700411)

кпм

2

292.

Пспвиница – склпп за ИМТ 577 (кб. 57574020)

кпм

4

293.

Пспвиница – зглпбна за ИМТ 577 (кб. 53201190)

кпм

2

кпм

1

пар

1

294.
295.

Задои браник са бпшним пплуткама за W
Трансппртер
Пренпсне щтипаљке за акумулатпр дужине
3m
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296.

Главни кпшипни за Ивекп Ривал

Кпм

1

297.

Задои кпшипни за Ивекп Ривал

Кпм

2
УКУПНО:

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ИСПОРУЧУЈЕ ТРАЖЕНЕ ПРОИЗВОДЕ КОЈИ СУ ИСТОВЕТНИ ДАТИМ
У ПОНУДИ (произвођач, паковање и друго)
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IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО
ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ
НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА
V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1.
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1.
тач. 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона). Потребне важеће лиценце Агенције за промет
лекова;
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 и
да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: .
1.3.
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, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац
изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), 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, , коју доставља у виду неоверене копије.
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 (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V
одељак 3.), 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.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
И ЗЈ АВ У
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Понуђач
[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке...........................[навести предмет јавне набавке]
број ......................[навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл.
75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине и да му
није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуде;

Место:_
Датум:

Понуђач:
М.П.
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ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ СЛЕДЕЋЕ ДОКАЗЕ ДА ИСПУЊАВА ДОДАТНЕ
УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
И ЗЈ АВ У
Подизвођач
у
поступку
јавне
набавке
[навести
називподизвођача]
..................................................................... [навести предмет јавне набавке] број
......................[навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике Србије (или стране
државе када има седиште на њеној територији).

Дана:__
Место:_

Понуђач:
М.П.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
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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: ' ' Д о м з а с м е ш т а ј о д р а с л и х л и ц а К ул и н а ' ',
18214 Кулина са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку резервних делова за потребе
возила, ЈН бр 1.1.12.-2018 Д - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 1 9 .03.2018. године до 10.00 часова .
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.
Понуда мора да садржи:
- Образац по нуде
- Изјаве
- Меницу
3. ПАРТИЈЕ
-

Јавна набавка нема партије. Понуда мора да обухвати целокупну .

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама 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: ' 'Д о м з а с м е ш т а ј
о д р а с л и х л и ц а К ул и н а ' ' , 18214 Кулина, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку (добра, услуге или радови) – ..........
[навести предмет јавне набавке], ЈН бр...../2018..... [навести редни број јавне набавкe] НЕ ОТВАРАТИ” или
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„Допуна понуде за јавну набавку (добра, услуге или радови) – ..........
[навести предмет јавне набавке], ЈН бр...../2018..... [навести редни број јавне набавкe] НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку (добра, услуге или радови) – ..........
[навести предмет јавне набавке], ЈН бр...../2018..... [навести редни број јавне набавкe] НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (добра, услуге или радови) –
.......... [навести предмет јавне набавке], ЈН бр...../2018..... [навести редни број јавне
набавкe] - 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 (поглавље VII), 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
(поглавље VII) 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 поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.). Понуђач у
потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
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Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
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) и 2)
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,
-о п и с п о с л о в а с в а к о г о д п о н у ђ а ч а и з г р у п е
по нуђача
у извршењу уго во ра.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу V конкурсне документације, 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 до 30 дана, од дана испорука и пријема регистороване фактуре, на
основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара и
регистрација фактуре. Наручилац задржава право да у случају потребе, изврши унапред
плаћање за уговорено а неиспоручену робу.
Понуђач је у обавези да изврши бесплатно складиштење унапред плаћене робе и да на име
средства финсијске гаранције обезбеди меницу у износу од 100% уплаћеног износа.износу
од 100% уплаћеног аванса..
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. За хте ви у по гледу га р а нтног р о к а
Понуђач гарантује за испоручена добра којима је преостало још најмање две трећине
рока трајања.
Страна 28 од 45

9.3. За хте в у погледу р о к а
Рок испоруке добара не може бити дужи од 3 дана од дана требовања.
У случају хаварије- изненадног квара, због које су угрожени животи корисника,
изабрани понуђач је у обавези да изврши испоруку у року од три сата од момента
требовања.
Место испоруке – магацин наручиоца радним даном од 07,00 до 13,00 часова. Испоруке
су могуће и ван тог времена само уз сагласност Наручиоца.: Дом за смештај одраслих
лица Кулина'',18214 Кулина
9.4. За хте в у по гледу р о к а ва же ња по нуде
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.
9.5. Д руги з а хте ви
Количине дате у Позиву су дате орјентационо.
Наручилац ће закључити уговор са понуђачем који да најнижу цену . Уговор може
бити закључен највише до висине средстава која су предвиђена за ову јавну набавку
важећим Планом јавних набавки Наручиоца.
Изабрани понуђач је у обавези да изврши истовар и унос добара у магацински простор
Наручиоца.
Понуђене цене важиће током целог рока важења уговора, понуђач неће моћи да
захтева промену цене.
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке појединачне
испоруке представник Наручиоца ће вршити уз присуство представника Понуђача на месту
испоруке добара. Контрола ће се вршити прегледом, мерењем тежине и контолом количине.
Сви примећени недостаци биће записнички констатовани. Понуђач мора исте отклонити
истог дана од дана а најкасније у року од 24 часа од дана сачињавања записника о уоченим
недостацима.
Понуђач је дужан да наручиоцу испоручи требовану количину и дужан је да је тачно
измери. Под тачним мерењем подразумева се испорука стварно тражене количине
производа изражене у одговарајућим мерним јединицама.
Амбалажа за паковање се не урачунава у количину испоручене робе.
Уколико се роба не испоручује у папиру или сличном лаганом материјалу, већ у кутијама,
дрвеним или пвц гајбама, пвц кантицама и слично, код мерења се мора одбити ара, односно
тежина амбалаже.
Ако у току трајања уговора подизвођач коме је поверено делимично извршење набавке, из
оправданих и објективних разлога, откаже извршење уговора понуђачу, понуђач мора о
томе у писаној форми обавестити Наручиоца и затражити сагласност за другог подизвођача
уз достављање свих доказа тражених конкурсном документацијом за подизвођача, у
противном уговор ће се раскинути.
Ако и току трајања уговора Понуђач из оправданих и објективних разлога, промени
добављача, мора о томе у писаној форми да обавести Наручиоца уз достављање свих доказа
тражених конкурсном документацијом у делу где су дефинисани посебни услови-захтеви
наручиоца у погледу квалитета и пратеће документацији, јер у противном уговор ће се
раскинути.
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Наручилац ће наруџбину доставити у року и количинама, према захтеву Наручиоца.
Свака испорука робе мора бити пропраћена одговарајућом документацијом и траженим
захтевима у погледу квалитета.
Добра се испоручују искључиво наменским возилом за сваки предмет јавне набавке и у
амбалажи која је предвиђена за транспорт производа.
Понуда мора бити тако сачињена да буде:
- благовремена - благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у
року одређеном у позиву за подношење понуда;
- исправна - исправна понуда је понуда која је благовремена, за коју је после отварања
понуда, а на основу прегледа, утврђено да испуњава све услове из овог закона и конкурсне
документације;
- одговарајућа - одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, исправна и за коју је
утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације;
- прихватљива - прихватљива понуда је понуда која је благовремена, исправна и
одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача
и која не прелази износ процењене вредности конкретне јавне набавке
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 предмета јавне набавке и испорука.
Промене уговорених цена неће моћи да се врши.
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.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да уз понуди достави:
Понуђач је у обавези да у понуди достави меницу за озбиљност понуде.
Изабрани понуђач меницу доставља приликом потписивања Уговора кao
средство финансијског обезбеђења за добро извршење уговорене обавезе.
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Напред наведене менице су - бланко сопствена меница, која мора бити
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора
бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са
назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора
бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења
менице за добро извршење посла је 60 (шездесет) дана дужи од истека рока:
отварање понуде за коначно извршење о б а в е з е . Ако се за време трајања уговора
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност м е н и ц е за добро
извршење посла мора да се продужи. . Поднета меница не може да садржи
додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну
надлежност за решавање спорова.
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 и не
достави меницу за добро извршење уговорене обавезе; понуђач коме је додељен
уговор не испуни своје уговорене обавезе 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.
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
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, радним даном од 07 до 14 часова у писаном облику путем:
електронске поште на e-mail domkulina@gmail.com, факсом на број 018/613-816 или
препорученом пошиљком
са повратницом, 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...../2018..... [навести
редни број јавне набавкe]”.
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.
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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).
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.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.
17.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 понуђену цену, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.
У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који буде краћи рок испоруке.
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 поглављу
XII конкурсне документације).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
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20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно 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 радним даном ( понедељак - петак) од
07 до 14 часова непосредно, електронском пошром на е-маил domkulina@gmail.com ,
факсом на број 018/613-816. 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 3 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 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.
УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015
; у даљем тексту:ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између
осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија
може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на
тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
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подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати
таксе наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту
права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у
складу са законом и другим прописом.
Примерак правилно попуњеног налога за пренос:
Примерак правилно попуњеног налога за уплату:
НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним
редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу „позив на
број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и
знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл.
***
У поступцима заштите права износи такси које је дужан да уплати подносилац захтева
су:
1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком
поступку без објављивања позива за подношење понуда;
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и
ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и
ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;
4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда
и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда
и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000
динара, уколико је набавка обликована по партијама;
6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача
којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања
понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;
7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке,
односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за
заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од
120.000.000 динара.
УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА
Овим вас обавештавамо да се уплата таксе за подношење захтева за заштиту
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права из иностранства може извршити на девизни рачун Министарства
финансија – Управе за трезор
НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:
Народна банка Србије (НБС)
11000 Београд, ул. Немањина бр. 17
Србија
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.
Закона.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће наручилац достави понуђачу којем је уговор додељен у
року не дужем од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права.
Уговор о јавној набавци наручилац је дужан да потпише у року до 5 дана од дана
доставе уговора.
Уколико изабрани Понуђач не потпише уговор у року или не испуни своје преузете
обавезе, Наручилац може уговор да додели следеће пласираном Понуђачу.
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.
23. УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕОБРАСЦА У ПОГЛАВЉУ III. '' Понуда –
профактура'' са структуром цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:








у колони ' ' појединачна цена без ПДВ, проценат ПДВ-а и цена са ПДВом'' уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени
предмет јавне набавке, тачан проценат ПДВ-а и колико износи јединична
цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке.
На крају табеле у задњој колони написати произвођача производа.
У колони ' ' У купни износ без ПДВ-а и са ПДВ-ом'' уписати укупна цена
без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће
помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженим количинама и укупна
цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће
помножити јединичну цену са ПДВ- са траженим количинама.
На крају табеле у задњем реду уписати укупну цену предмета набавке без
ПДВ-а и са ПДВ-ом.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда

бр

од
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________

јавну набавку............................................................... – [навести предмет јавне набавке],

за

ЈН број ...........
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

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

за потписивање

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

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
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Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

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

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена :
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
5-1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Набавка резервних делова за потребе возила Дома у Кулини
Цена без ПДВ-а:

Цена са ПДВ-ом:

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена без ПДВ-а
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Рок и начин плаћања

Рок испоруке

Рок плаћања је до 30 дана, од дана испорука и
пријема регистороване фактуре, на основу
документа који испоставља понуђач, а којим је
потврђена испорука добара и регистрација
фактуре. Наручилац задржава право да у случају
потребе, изврши унапред плаћање за уговорено а
неиспоручену робу. Понуђач је у обавези да
изврши бесплатно складиштење унапред плаћене
робе и да на име средства финсијске гаранције
обезбеди меницу у износу од 100% уплаћеног
износа.износу од 100% уплаћеног аванса.
Рок испоруке добара не може бити дужи од 3
дана од дана требовања. У случају хаварије
због које су угрожени животи корисника,
изабрани понуђач је у обавези да изврши
испоруку у року од три сата од момента
требовања. Понуђач ће извршити обавезу у
року од ___________ дана

Рок непромељивости цена

Понуђач не може да мења понуђене цене.

Трајност добара

Понуђач је дужан да испоручује добра којима је
преостало још најмање две трећине рока
трајања.
Понуђач даје гаранти рок од _____________

Гарантни период
Место и начин испоруке

Место испоруке, – магацин наручиоца: Дом за
смештај одраслих лица Кулина'',18214 Кулина

Датум

Понуђач
М. П.

Напомене :
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити
закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без
оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је
уговор додељен, реализовати средство обезбеђења.
Понуђач је у обавези да попуни, потпише и овери приложени примерак модела
уговоре
Уговор о јавној набавци
Број 02-654 / __
Закључен дана __________.2018. године између:
1) „Дома за смештај одраслих лица Кулина“ – 18214 Кулина, ж.р.бр. 840-598661-03
код Управе за трезор, ПИБ 100313224, Мат.број 07106815 (у даљем тексту:
наручилац), кога заступа директор Дома мр Војкан Станојевић,са једне стране
и
2) ___________________________________________ж.р.бр._____________________
код _____________, ПИБ __________________________, Мат.бр._________
(у даљем тексту: понуђач), кога заступа ____________________________________
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Испорука резервних делова за потребе возила Дома у
Кулини по Позиву наручиоца бр.02-654/3 од 06.03.2018.године и Понуди понуђача
бр._____________ од ______________.2018. године који су саставни део овог
Уговора.
Члан 1.
Понуђач се обавезује да наручиоцу испоручи резервне делове за потребе возила.
Члан 2.
Вредност јавне набавке износи: _______________ динара без ПДВ-а, односно
__________________ динара са ПДВ-ом.
Напомена: Количине дате у Позиву су дате орјентационо. Наручилац ће закључити
уговор са понуђачем који да најнижу цену . Уговор може бити закључен највише до
висине средстава која су предвиђена за ову јавну набавку важећим Планом јавних
набавки Наручиоца.
Начин плаћања: у року најдуже до 30 дана, од дана испорука и пријема
регистороване фактуре, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је
потврђена испорука добара и регистрација фактуре. Наручилац задржава право да у
случају потребе, изврши унапред плаћање за уговорено а неиспоручену робу..
Уговор се закључује на 12 месеци до завршетка јавне набавке за 2019. годину.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване
највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској
години.
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Уговорена вредност предмета испоруке не може да се мења и важи до
окончања целокупне испоруке.
Члан 3.
Понуђач се обавезује да своју обавезу изврши у року од ___________ дана, F-co
наручилац. Рок испоруке добара не може бити дужи од 3 дана од дана требовања.
У случају хаварије због које су угрожени животи корисника, изабрани
понуђач је у обавези да изврши испоруку у року од три сата од момента требовања
Члан 4.
Понуђена добра морају бити усклађена са законима и стандардима
важећим на територији Републике Србије.
Наручилац може током године наручити од изабраног понуђача и мању
количину добара од уговорених.
Наручилац може, у случају потребе, продужити важност уговора до
испоруке целокупне уговорене количине добара.
Наручилац може, у случају потребе, да наручи и већу количину добара од
уговорене.
Понуђач мора да робу испоручи у одређени магацин Наручиоца, радним
даном од 07 часова до 13 часова. Изузетно уз претходну писмену сагласост
могуће је извршти пријем робе и ван овог времена.
Добра се испоручују искључиво наменским возилом и у амбалажи која је
предвиђена за транспорт производа, о трошку Добављача.
У случају непоштовања динамике испоруке, Добаваљач се обавезује да за сваки дан
закашњења плати Купцу износ од 2 ‰ (промила) од укупне уговорене вредности из члана
1. став 2. овог уговора, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% од укупне
уговорене вредности из члана 2. став 2. овог уговора.Наручилац је овлашћен да пун износ
штете настале због неизвршене испоруке или због кашњења Добављача са испоруком,
наплати из бланко сопствене менице за добро извршење посла.
Члан 5.
Свака испорука робе треба да буде пропраћена одговарајућом документацијом и
траженим захтевима у погледу квалитета.
Приликом испоруке добара, добављач је у обавези да за сва испоручена добра
достави Наручиоцу и произвођачку декларацију (потписану и оверену печатом
произвођача), која садржи све податке потребне за уредан пријем добара (назив и врсту
добра, рок употребе добра и сл.). Произвођачка декларација мора бити достављена и у
случају збирне амбалаже.
Добављач је дужан да превоз предметних добара врши наменским возилиом за
врсту добара која чине предмет уговора.
Добављач се обавезује да ће, приликом сваке испоруке, уз испоручена добра
достављати и потврде (атест) којим произвођач гарантује да испоручени производи на
основу урађених анализа испуњавају све услове, у складу са прописима и важећим
правилницима о производу који је предмет испоруке. Наведена потврда (атест) издата од
стране произвођача добара мора,између осталог, садржати и датум паковања производа.
Члан 6.
Добра из члана 1. Овог уговора морају бити упакована у амбалажу и на начин који је
прописан за наведену врсту добара Законом о трговини , при чему транспортна паковања
треба да буду затворена тако да обезбеђују производ од загађења, расипања, квара и других
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промена. Амбалажа мора одговарати технолошким захтевима за производе. Амбалажа је
неповратна.
Члан 7.
Добављач одговара Наручиоцу за квалитет добара у року означеном на декларацији
добара.
Добављач гарантује да ће добра из члана 1. Овог уговора у потпуности одговарати
захтевима из предметне конкурсне документације и бити у складу са важећим Законима и
стандардима из поједине врсте артикала.
Наручилац задржава право да изврши квантитативну и квалитативну контролу
испоручених добара.
Квантитативна и квалитативна контрола добара вршиће се приликом сваке
појединачне испоруке у магацински простор Наручиоца.
Утврђивање количине - квантитативни пријем врши се бројањем, мерењем и
појединачним прегледом сваког паковања.
Уколико представник Наручиоца, приликом квантитативног и квалитативног
пријема добара, утврди да испоручена добра нису уговорене количине и квалитета, о томе
сачињава записник који потписују представник Добављача и Наручиоца. Истовремено је
овлашћен да одбије пријем добара, уз обавезу да, без одлагања, писменим путем, обавести
Добављача и захтева нову испоруку добара уговорене количине и квалитета.
Члан 8.
Уколико се на добрима која су предмет овог Уговора установи било какав
недостатак или је добро лошег квалитета, или није прописно упаковано, Наручилац је
дужан да одмах достави усмену и писмену рекламацију, а добављач да изврши неопходну
замену добара у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 24 часа од пријема
рекламације.
Неисправне производе наручилац ће одмах вратити, а за скривене недостатке
наручилац ће приговорити у року од три дана од дана када је недостатак откривен.
У случају скривених недостатака у квалитету испоручених добара, који нису
могли бити уочени приликом пријема добара, Наручилац ће сачинити записник о
рекламацији, у коме ће навести о којој врсти недостатка се ради и може, извршити повраћај
такве робе.
Добављач се обавезује да ће најкасније у року од 1 (једног) дана од дана пријема
Записника или обавештења о рекламацији (мејлом или факсом), отклонити наведене
недостатке и добра са недостацима заменити добрима уговореног квалитета.
Члан 9.
Наручилац задржава право да током важења Уговора захтева од добављача додатне
анализе или потврде о квалитету понуђених добара, како би се утврдило да ли одговарају
важећим прописима о квалитету Републике Србије.
Наручилац такође, у циљу обезбеђивања квалитета и провере испуњености услова о
и сам исте ће достављати на анализу код овлашћених референтних Установа. У случају
неисправности, трошкови анализе падају на терет добављача уз обавезу да одмах отклони
утврђене недостатке.
Уколико се након утврђених недостатака и писаног обавештења од стране наручиоца
о истом, недостаци понове, те Наручилац 3 (три ) пута не прихвати испоруку добара,
односно врати добра код неких од наредених испорука, наручилац има право да раскине
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Уговор, уз отказни рок од 15 (петнаест) дана и овлашћен је да пун износ штете настале због
неизвршених испорука наплати из бланко соло менице за добро извршење посла.
Члан 10.
Контрола уговореног квалитета добара вршиће се за све време реализације уговора.
Добављач се обавезује да омогући контролном органу Наручиоца, да дође у магацин
Добављача ради испитивања квалитета.
Приликом контроле, Добављач је у обавези да контролном органу Наручиоца стави
на увид сву тражену документацију.
У случају потребе, контролни орган Наручиоца, ће узимати узорке и слати на
анализу у лабораторију коју одреди Наручилац, а суперанализа ће се обављати у
лабораторији овлашћеној за суперанализу, коју споразумно одређују Наручилац и
Добављач.
Трошкове поновног лабораторијског испитивања – супер анализе сноси Добављач.
Члан 11.
Понуђач је у обавези да достави као средство финансијског обезбеђења добро
извршење уговорене обавезе - бланко
сопствена
меница, са назначеним
номиналним износом од 10% од вредности уговора, оверену, потписану од стране
лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47.а Закона о платном
промету („Службени лист СРЈ“ бр.3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“ бр. 43/2004,
62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења
Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011), са роком важења
који је најмање 60 дана дужи од истека рока уговора;
- Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора, без
сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза
по закљученом уговору;
- Потврду о регистрацији менице;
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим
од 30 дана, од дана закључења уговора.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са
потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на
снази.
По завршеном послу наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев
понуђача.
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико
понуђач не испуни уговорне обавезе.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност м е н и ц е за добро извршење посла мора да се продужи. . Поднета
меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или
промењену месну надлежност за решавање спорова.
Члан 12.
На све што није регулисано овим Уговором, примењују се одредбе Закона о
облигационим односима и других законских прописа.
У случају несагласности између Позива наручиоца и Понуде понуђача,
уговоне стране су сагласне да су меродавне одредбе Позива наручиоца. У случају
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нејасноћа при тумачењу Позива наручиоца уговорне стране су сагласне да је
меродавно тумачење наручиоца.
У случају спора надлежан је Привредни суд у Нишу.
Члан 13.
Уговор је сачињен у 3 примерака од којих понуђач задржава 1 примерак, а
наручилац 2 примерка.
за правну процедуру:
__________________________
Драган Милетић, дипл.правник
За Понуђача,

за финсијску процедуру
_____________________
За Наручиоца,
директор Дома
______________________
Мр Војкан Станојевић

_______________________

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, 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.
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Потпис понуђача

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 Одећа и обућа за кориснике Дома бр. 1.1.8.-2018 Д , поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Чланови комисије за јавну набавку:
Р. бр.

Име и презиме

1

Драган Милетић

2

Марица Ђорђевић

3

Небојша Милетић

4

Небојша Ристић

5

Предраг Миленковић

6

Бојан Ђорђевић
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Потпис
________________________,
члан комисије
________________________,
заменик члана
________________________,
члан комисије
________________________,
заменик члана
________________________,
члан комисије
________________________,
заменик члана

