Centrala: 311-773
Filtersko postrojenje: 383-999
Komercijala-FAX: 316-847
Rehnička služba: 311-785
Direktor: 332- 472
Pravna služba:312- 273
Žiro račun160-7245-69
PIB:101788008
Mat.broj: 7194129

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

VODOVOD I KANALIZACIJA
NOVI PAZAR

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА број 1.1.10/19

Грађевинска машина - комбинирка

43300000 – Грађевинске машине и опрема.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Рок за достављање понуда

20.05.2019 године до 1200 часова

Јавно отварање понуда

20.05.2019 године до 1230 часова

Април, 2019. год.
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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015, у даљем
тексту: Закон) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки („Сл.гласник РС“ бр.29 /13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (број 36/19 од 18.04.2019.
год.) и Решења о образовању комисије за јавну набавку (број 37/19 од 18.04.2019 год.), припремљена је
конкурсна документација;
САДРЖАЈ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Општи подаци о јавној набавци и подаци о предмету јавне набавке
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде - Обрасци III-1, III-2, III-3
Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. Закона
Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона - Образац IV-1
Техничка спецификација - Образац V
Образац структуре цене - Образац VI
Образац трошкова припреме понуде - Образац VII
Изјава о независној понуди - Образац VII
Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона - Образац IX
Модел уговора - Образац X
I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АДРЕСА: 28. Новембра бр. 35, 36300 Нови Пазар
ВРСТА НАРУЧИОЦА: Јавно предузеће
ВРСТА ПОСТУПКА: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Добра
ПОСТУПАК СЕ СПРОВОДИ: Ради закључењa уговора
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ: ЈНД број 1.1.10/19 – Грађевинска машина - комбинирка
Назив и ознака из општег речника набавке: 43300000 – Грађевинске машине и опрема.
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Бучан Хајрија
Телефон: 064/ 83 99 745
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ:
Хајровић Муамер- члан
Битић Мерсија – заменик члана
Бучан Хајрија - члан
Ћоровић Расим - заменик члана
Трубљанин Сабина - члан
Ђукић Насер - заменик члана
II. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1.

2.

ЈЕЗИК НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора да буде састављена на српском језику. Документација на страном језику мора бити
преведена од стране овлашћеног судског тумача – превод у оригиналу, или у суду/општини оверена
фотокопија оригинала.
ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
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Понуда мора да садржи, поред докумената којима доказује испуњеност услова за учешће у поступку
јавне набавке, попуњене, потписане и печатом оверене обрасце садржане у конкурсној
документацији.
Понуда мора да садржи следеће:
1. попуњен, печатом оверен и потписан образац понуде, (Обрасци III-1, III-2, III-3)
2. попуњен, печатом оверен и потписан образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76.
Закона - Образац IV-1
3. доказе о испуњености услова у складу са чланом 77. Закона, наведене у упутству како се
доказује испуњеност услова
4. попуњен, печатом оверен и потписан образац техничка спецификација - Образац V
5. попуњен, печатом оверен и потписан образац структуре цене VII
6. попуњен, печатом оверен и потписан образац трошкова припреме понуде VIII
7. попуњена, печатом оверена и потписан изјава о независној понуди-Oбразац IX
8. попуњена, печатом оверена и потписан изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона Образац X
9. попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора - Образац XI
3. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуда се подноси непосредно (лично) преко архиве или путем поште на адресу: ЈКП „ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“, Ул. 28. Новембра бр. 35 , 36300 Нови Пазар, са назнаком «НЕ ОТВАРАТИ» понуда за јавну
набавку добара број 1.1.10/19 – Грађевинска машина - комбинирка
На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу, поштански адресни код (ПАК), бр. телефона контакт
особе и бр. факса. Понуде се достављају у затвореним ковертама. Пожељно је да сва документа у понуди
буду повезана траком у целини и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или
замењивати појединачни листови. 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.
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда мора бити написана јасно и недвосмислено.
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов сатавни део,
понуђачи попуњавају читко-штампаним словима, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом
оверава. Свако бељење или подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од стране понуђача.
4. ПАРТИЈЕ
Набавка није обликована по партијама.
5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. 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 „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“, Ул. 28.
Новембра бр. 35, 36300 Нови Пазар, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добра: ЈНД 1.1.10/19 – Грађевинска машина - комбинирка - „НЕ
ОТВАРАТИ“ или
„Допуна понуде за јавну набавку добра: ЈНД 1.1.10/19 – Грађевинска машина - комбинирка - „НЕ
ОТВАРАТИ“ или
Опозив понуде за јавну набавку добра: ЈНД 1.1.10/19 – Грађевинска машина - комбинирка - „НЕ
ОТВАРАТИ“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра: ЈНД 1.1.10/19 – Грађевинска машина - комбинирка - „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.
7. УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
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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.
8. ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђачи су обавезни да у понуди наведу да ли ће извршење набавке поверити подизвођачима. У случају
понуде са подизвођачима понуђач је у обавези да наведе проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% од укупне вредности набавке, као и део предмета
набавке који ће извршити преко подизвођача. У Обрасцу понуде (Образац III-3. у конкурсној
документацији) навести називе свих подизвођача.
За сваког подизвођача понуђач је дужан попунити, печатом оверити и потписати образац „Подаци о
подизвођачу”.
У случају понуде са подизвођачима, понуђачи су дужни да за сваког подизвођача доставе доказе о томе да
подизвођачи испуњавају обавезне услове за учествовање у поступку из члана 75. став 1. тач. 1) – 4) Закона.
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, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.
9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети заједнички и група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу
понуде (Образац III-2. у конкурсној документацији) навести називе свих учесника у заједничкој понуди.
За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати образац „Подаци о члану
групе понуђача”. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
У случају да група понуђача подноси заједничку понуду, сваки од понуђача из групе понуђача мора
самостално испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) – 4). Закона, а додатне услове из чл. 76.
Закона, група понуђача испуњава заједно. Понуђачи из групе понуђача који поднесу заједничку понуду
одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена треба да буде исказана у динарима, са и без обрачунатог пореза на додату вредност, са урачунати
свим трошковима и попустима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, Наручилац због
специфичности предмета јавне набавке, а на основу члана 19. став 2. Закона о јавним набавкама,
дозвољава понуђачима да цене у понуди искажу и у ЕУР. У том случају ће се за прерачун у динаре
користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање
понуда. Све вредности морају бити исказане у истој валути.
Понуђена цена, односно укупна вредност добара које су предмет јавне набавке исказује се у динарима
или у ЕУР-има. Сва плаћања се врше у динарима према важећем средњем курсу НБС на дан плаћанња.
Заокруживање се врши на две децимале.
Понуђена цена мора да садржи све припадајуће трошкове, са посебно израженим порезом на додату
вредност.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ
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ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ
ЗАПOШЉАВАЊУ, 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 могу се добити у Министарству рада, запошљавања
и социјалне политике.
12. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА ИЗ ПОНУДЕ
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним
прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као
поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви,
односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис
овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу
који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора
да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац
не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. Наручилац ће одбити давање
информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати
поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и
рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до
истека рока предвиђеног за отварање понуда.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Захтеве за додатним информацијама и појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано
лице може тражити у писаном облику, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, са
назнаком – Питања за Комисију за јавну набавку добара ЈНД 1.1.10/19 – Грађевинска машина комбинирка, путем факса (020/316-847), и мејла jkpvodovodnp@gmail.com само у току радне недеље од
понедељка до петка у периоду од 07:00 до 14:00 часова или путем поште на адресу ЈКП „ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“, Ул. 28. Новембра бр. 35, 36300 Нови Пазар. Наручилац ће заинтересованом лицу у року
од три дана од дана пријема захтева послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Комуникација у вези са додатним
информацијама, појашњењима врши се на начин одређен чланом 20. Закона. Тражење додатних
информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.
14. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац задржава право да током рока за достављање понуда измени или допуни конкурсну
документацију. Све измене и допуне наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока
за достављање понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда за одговарајући број дана.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД
ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
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. Наручилац може да
врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. Уколико наручилац оцени да су
потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид ) код понуђача, као и његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 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. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
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Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
накнаду трошкова, осим у случају кад је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
наручиоца. У том случају наручилац је у обавези да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средстава финансијског обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине
трећих лица сноси понуђач.
19. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуда.
20. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Путем једнократне уплате уговорне вредности на рачун Понуђача у року од
15 дана након извршене примопредаје добра и извршене обуке за руковање машином и обуке мајстора
за сервисно опслуживање.
21. РОК ИСПОРУКЕ: до 30 дана, од дана обостраног потписивања Уговора.
22. ГАРАНТНИ РОК: не може бити краћа од 12 месеци без ограничења броја радних сати, од извршене
примопредаје добара. Понуда са другачијим гарантним роком, биће одбијена као неприхватљива.
23. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Критеријум за избор најповољније понуде je најнижа понуђена цена.
25. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У
СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда
оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.
26. УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
Овим упутством прописује се садржај обрасца структуре цене као документа из поступка предметне јавне
набавке, када је наручилац ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”, као и упутство за његово попуњавање.
Од наведених елемената структуре цене, понуђач има избор шта ће приказати као СТРУКТУРУ ЦЕНЕ, као
обавезни део конкурсне документације.
Образац структуре цене се саставља на Обрасцу VII - табела I и II, који чини саставни део конкурсне
документације, а који је сачињен у складу са овим упутством.
Структуру цене исказати номинално и процентуално: номинално (табела I) и процентуално (табела II).
Образац структуре цене мора потписати овлашћено лице понуђача;
Напомена: понуђене цене обухватају све трошкове које понуђач има у извршењу уговора о испоруци
добара.
Наручилац не сноси одговорност за оне елементе понуђене цене које понуђач није укључио приликом
подношења понуде.
Елементи структуре цене морају бити усаглашени са вредностима исказаним у обрасцу понуде
(Образац III-1)
27.РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
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.
28.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.
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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 на адресу ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА", Ул. 28 Новембра бр. 35, 36300 Нови
Пазар,у току радног времена од 0700-1430 часова, електронском поштом на e-mail kpvodovodnp@gmail.com,
у току радног времена од 0700-1430 часова, факсом на број 020/316-847 у току радног времена од 0700-1430
часова 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
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
Образац III-1
III. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА број _______ од __________ за јавну набавку добара: Комбинована грађевинска машина
ровокопач - утоваривач, јавна набавка ЈНД 1.1.10/19 – Грађевинска машина - комбинирка за коју је позив
објављен на Потралу јавних набавки и Службеном гласнику дана 19.04.2019 године.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
ОДГОВОРНА ОСОБА (ПОТПИСНИК УГОВОРА):
ОСОБА ЗА КОНТАКТ:
ТЕЛЕФОН:
ТЕЛЕФАКС:
Е-mail:
БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ:
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):
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Место и датум:
____________________

Печат:

Потпис овлашћеног лица
___________________

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде)
1) самостално
2) са подизвођачем:
3) као заједничку понуду
2.1 __________________________
3.1 ______________________________
2.2 __________________________
3.2 ______________________________
(Навести назив и седиште свих подизвођача) (Навести назив и седиште чланова групе понуђача)
Табела 1
Предмет

Грађевинска машина - комбинирка

ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
ОБРАЧУНАТИ ПДВ
ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ом
Напомена: Понуда мора бити у потпуности у сагласности са захтевима из Обрасца V – техничка
спецификација.
Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице понуђача

Комерцијални услови понуде:
Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуде.
Наручилац може тражити сагласност од Понуђача за продужење периода важења понуде. Захтеви и
одговори у вези са тим доставиће се у писменој форми.
24. Рок и начин плаћања: Плаћање ће се извршити уплатом уговорне вредности на рачун Понуђача у року
од 15 дана од дана Извршене примопредаје добра и извршене обуке за руковање машином и обуке
мајстора за сервисно опслуживање.
Понуђена цена, односно укупна вредност добара које су предмет јавне набавке исказује се у динарима или
у ЕУР-има. Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора. Понуђена цена обухвата
све трошкове које понуђач има у извршењу уговора о испоруци добара.
Елементи структуре цене морају бити усаглашени са вредностима исказаним у обрасцу понуде.
Рок испоруке: _______ дана (максимум до 30 дана од дана пријема поруџбенице Наручиоца).
Гарантни рок: _________ месеци
Понуда мора бити у сагласности са захтевима из техничке спецификације Образац бр. V.
Навести одговорно лице понуђача за извршење уговора и контролу квалитета:
______________________________________________________________________________________
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Место и датум:

потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

Образац III-2
ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (у случају заједничке понуде)
На основу споразума бр._________________________
НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
ОСОБА ЗА КОНТАКТ:
ТЕЛЕФОН:
ТЕЛЕФАКС:
Е-mail:
БРОЈ РАЧУНА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА И
НАЗИВ БАНКЕ:
МАТИЧНИ БРОЈ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ
ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (ПИБ):
Место и датум:
___________________

Печат:

Потпис овлашћеног лица
_________________________

У случају већег броја чланова групе понуђача образац треба фотокопирати
Образац III-3
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:
АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА:
ОСОБА ЗА КОНТАКТ:
ТЕЛЕФОН:
ТЕЛЕФАКС:
Е-mail:
БРОЈ РАЧУНА ПОДИЗВОЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ:
МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА:
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ
ПОДИЗВОЂАЧА (ПИБ):
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ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ
ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:
ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ
ПОДИЗВОЂАЧ:
Место и датум:

Печат:

____________________

Потпис овлашћеног лица
___________________

У случају већег броја подизвођача образац треба фотокопирати
IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за
учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст.
1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач.
4) Закона);
5) 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).
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
6) Да располаже неопходним пословним капацитетом :
Услов: Уколико понуђач није произвођач предметних машина, потребно је да уз понуду достави
потврду/изјаву произвођача или овлашћеног заступника/дистрибутера, да је понуђач овлашћен
за продају и сервисирање предметних машина.
7) Да располаже неопходним финансијским капацитетом:
- да понуђач у три обрачунска периода (2016., 2017. и 2018. год.), није исказао губитак у
пословању и
- да је у последњих 6 месеци који претходе објављивању позива исказао ликвидност у
пословању. (Потврда треба да покрије и датум тј. дан објављивања позива).
8) Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом:
а) Услов:
Да понуђач има у свом власништву/закупу/ минимум 1 (једно) сервисно возило;
б) Услов:
Понуђaч мора да има има у свом власништву/закупу/ најмање 1 (једну) сервисну радионицу.
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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) за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача, а остале услове испуњавају заједно.
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.
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени чланом 75.став 1. Закона о јавним
набавкама
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона
Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког
од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона
Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која
је на снази у време објаве позива за подношење понуда;
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности,
или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као
привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач
налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона
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Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац X). 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:
6) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом :
Доказ:
Потврда/ изјава издата на меморандуму произвођача или овлашћеног заступника/дистрибутера,
потписана и оверена печатом од стране произвођача или овлашћеног заступника/дистрибутера да
је понуђач овлашћен за продају и сервисирање предметних машина.
7) Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом
Доказ:
− Извештај о бонитету за јавне набавке БОН – ЈН издат од стране Агенције за привредне регистре.
(доставити копију оргинала) за период 2016., 2017. и 2018. годину, или оверене билансе стања
и билансе успеха за назначени период (доставити копију оригинала).
− потврда о ликвидности за последњих 6 месеци издата од Народне банке Србије, Одељења за
принудну наплату, Одсек за пријем основа и налога принудне наплате у Крагујевцу, ул. Бранка
Радичевића 16 а.
8) Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом:
а) Доказ:
- Фотокопије важеће саобраћајне дозволе из које се види да је понуђач власник возила (читач
саобаћајне дозволе);
- Уколико није власник возила доставља копију важећег уговора о закупу.
б) Доказ:
-Фотокопија важећег уговора о власништву или фотокопија важећег уговора о закупу радионице.
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).
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 остале услове испуњавају заједно.
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.
Понуђач није у обавези да доставља доказе тражене конкурсном документацијом уколико је податак,
који се тражи као неки услов доступан на интернет страници надлежног органа и уколико се понуђач
позове на ту интернет страницу.
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 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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Образац IV-1
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Обавезни и додатни услови за учешће понуђача из чл.75. и 76. Закона и ове
Испуњеност
Ред конкурсне документације
услова
бр. Доказивање испуњености услова у складу са чл. 77. Зaкона (назив документа) и
(заокружити)
ове конкурсне документације
Услов:
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
Докази:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
да
не
1.
надлежног Привредног суда (фотокопија, без обзира на датум издавања извода),
Доставља и подизвођач уколико понуђач делимично извршење набавке поверава
подизвођачу, и члан групе понуђача уколико понуду подноси група понуђача.
или
интернет страница на којој су тражени подаци јавно доступни
да
не
Услов:
Да понуђач 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.
Докази:
За правна лица,
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју
се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
да
не
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;
да
не
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
да
не
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
2.
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
Доставља и подизвођач уколико понуђач делимично извршење набавке поверава
подизвођачу, члан групе понуђача уколико понуду подноси група понуђача.
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
да
не
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;
или
да
не
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3.

4.

5.

6.

интернет страница на којој су тражени подаци јавно доступни
Услов:
Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда.
Докази:
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;
или
интернет страница на којој су тражени подаци јавно доступни
Услов:
Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да
је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду
Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
или
интернет страница на којој су тражени подаци јавно доступни
Додатни услов:
да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом:
Уколико понуђач није произвођач предметних машина, потребно је да уз понуду
достави потврду/изјаву произвођача или овлашћеног заступника/дистрибутера, да
је понуђач овлашћен за продају и сервисирање предметних машина.
Доказ:
Потврда/ изјава издата на меморандуму произвођача или овлашћеног
заступника/дистрибутера, потписана и оверена печатом од стране произвођача
или овлашћеног заступника/дистрибутера да је понуђач овлашћен за продају и
сервисирање предметних машина.
Додатни услов:
да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом
- да понуђач у три обрачунска периода (2016., 2017. и 2018. године), није исказао
губитак у пословању и
- да је у последњих 6 месеци који претходе објављивању позива исказао
ликвидност у пословању (Потврда треба да покрије и датум тј. дан објављивања
позива)
Доказ:

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

Конкурсна докумрнтација за јавну набавку број 1.1.10/19 грађевинска машина - комбинирка 14/23

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

- Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН, који издаје Агенција за
да
привредне регистре за 2017. и 2018. годину;
- Биланс стања и биланс успеха за 2018. годину
Доказ:
да
- Потврда о ликвидности за последњих 6 месеци издата од Народне банке
Србије, Одељења за принудну наплату, Одсек за пријем основа и налога принудне
наплате у Крагујевцу, ул. Бранка Радичевића бр. 16а.
Услов:
Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом:
а) Услов:
Да понуђач има у свом власништву /закупу/ минимум 1 (једно) сервисно возило;
б) Услов: Понуђaч мора да има у свом власништву /закупу/ најмање 1 (једну)
сервисну радионицу.
а) Доказ:
- Фотокопије важеће саобраћајне дозволе из које се види да је понуђач власник
возила (читач саобаћајне дозволе);
да
- Уколико није власник возила доставља копију важећег уговора о закупу.
б) Доказ:
-Фотокопија важећег уговора о власништву или фотокопија важећег уговора о
закупу радионице.
да
Остали обавезни елементи конкурсне документације које понуђач доставља уз понуду
Образац понуде
Доказ:
да
попуњени, печатом оверени и потписани обрасци III-1, III-2, III-3;
Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона
Доказ:
да
попуњен, печатом оверен и потписан Образац IV-1;
Техничка спецификација
Доказ:
да
попуњен, печатом оверен и потписан Образац V – техничка спецификација;
Образац структуре цене у складу са формом
Доказ:
да
Попуњен, потписан,оверен Образац VI
Образац трошкова припреме понуде
Доказ:
да
Попуњен, потписан,оверен Образац VII
Образац изјаве о независној понуди
Доказ:
да
Попуњен, потписан,оверен Образац VIII
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст. 2. Закона
Доказ:
да
Попуњен, потписан,оверен Образац IX
Понуђач доставља копију дела каталога који се односи на понуђену машину
или проспект понуђене машине из кога се могу видети техничке
карактеристике тражене у техничкој спецификацији Наручиоца.
да
Доказ:
Копија дела каталога или проспект понуђене машине.
Модел уговора
Доказ:
да
Модел уговора понуђач је дужан да попуни, потпише, овери печатом и достави -
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чиме потврђује да прихвата све елементе Модела уговора – (Образац X)

Место и датум:

потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

V. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Назив: Комбинована грађевинска машина ровокопач - утоваривач
Nova, nekorišćena mašina; Godina proizvodnje 2019.
Mašina krute šasije sa paralelnom kinematikom dizanja utovarne grane
Snaga motora (prema ISO 14396) min. 85 kW
Motor prema TIER IV Final standardu
Radna zapremina motora najviše 3,5 lit.
Menjač – Powershift
Pogon i upravljanje na sva 4 točka
Upravljanje na prednjim točkovima – servo
Utovarni uređaj – višenamenska kašika kapaciteta min 1,15 m³, sa paletnim viljuškama
Prednja kašika sa sistemom za ublažavanje oscilovanja mašine pri vožnji (plivajuća kašika)
Bagerski uređaj – pomični sa teleskopskom rukom i brzo rastavljivom spojkom za montažu i
demontažu kašike i čekića
Hidraulički sistem – potpuno filtriran i zaptiven radi sprečavanja kontaminacije
Max. dubina kopanja min 5.8 m
Visina u tarnsportnom položaju (sa sklopljenom granom)max. 3,7
Varijabilna hidraulička pumpa min protoka 155 l/min
Maksimalni pritisak u sistemu 210 bar
Radna svetla (2N/2P) i dodatna radna svetla
Rotaciono svetlo
Hidraulična instalacija za čekić
Pneumatici min. 28“
Kašika za kopanje širine 600 mm
Kašika za kopanje širine 400 mm
Osnovni alat za tekuće održavanje
Uputstvo za rukovanje i održavanje na srpskom jeziku
Katalog rezervnih delova
Obezbeđena servisna podrška za mašine
Obezbeđenje obuke za rukovanje mašinom i obuke majstora za servisno opsluživanje

Место и датум:

Образац V

Кол.

1 ком.

потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.
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VI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Образац VI
На основу члана 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12), и
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени
гласник РС“ бр. 29/13), достављамо вам за понуду бр. ____ од _________ 2019. год.
ТАБЕЛА I
Предмет

Грађевинска машина - комбинирка

ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
ОБРАЧУНАТИ ПДВ
ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ом
ТАБЕЛА II
СТРУКТУРА ЦЕНЕ

УЧЕШЋЕ У УКУПНОЈ ЦЕНИ (%)

Добро
Транспорт
Царина
Остало
СВЕГА

100%

Од наведених елемената структуре цене, понуђач има избор шта ће приказати као СТРУКТУРУ ЦЕНЕ,
као обавезни део конкурсне документације.
У одељку „Остало“ наводе се трошкови који нису приказани у претходној ставци, сваки посебно и
проценат којим утичу на комплетну цену. Збир свих наведених ставки мора да износи 100%.
Место и датум:

потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

VII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДE
Образац VII
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На основу члана 88. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12), и
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени
гласник РС“ бр. 29/13), достављамо вам
СТРУКТУРА ТРОШКОВА

ИЗНОС

УКУПАН ИЗНОС
Место и датум:

потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

Назив понуђача:____________________________________________
Седиште понуђача:__________________________________________
Улица и број:_______________________________________________
Телефон:___________________________________________________
Датум:_____________________________________________________
Број понуде:________________________________________________

Образац VIII

ИЗЈАВА

Понуђач___________________________________________________________________
(навести име понуђача)
Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду бр.________, за јавну набавку
број 1.1.10/19 грађевинска машина - комбинирка, подносимо независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима, у складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015)
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.
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Место и датум:

потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

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

Назив понуђача:____________________________________________
Седиште понуђача:__________________________________________
Улица и број:_______________________________________________
Телефон:___________________________________________________
Датум:_____________________________________________________
Број понуде:________________________________________________

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________ у поступку јавне набавке, 1.1.10/19 грађевинска машина - комбинирка,
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.
Место и датум:

потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

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

Образац X

МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач је дужан да попуни, потпише и овери својим печатом, чиме потврђује да
прихвата све елементе модела уговора.

(Наручилац прилаже свој модел уговора)
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МОДЕЛ УГОВОРА
као саставни део конкурсне документације број 97
Уговорне стране:
НАРУЧИЛАЦ: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”, Нови Пазар, Ул. 28. Новембра бр. 35, кога заступа
директор Ханефија Брњичанин
ИСПОРУЧИЛАЦ:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
*Напомена Наручиоца: У случају заједничке понуде овде навести све чланове групе Понуђача као
конзорцијум Испоручиоца.
Предмет уговора: Набавка и испорука добра путем финансијског лизинга у трајанју од 60 месеци:
Комбинована грађевинска машина ровокопач утоваривач, једнократна испорука, по спроведеном
отвореном поступку за јавну набавку добара, ЈНД 1.1.10/19 грађевинска машина – комбинирка.
Члан 1.
Уговорне стране констатују да је Наручилац добара:
- донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке број 1.1.10/19 заводни број ове одлуке код
Наручиоца 36/19 од 18.04.2019 године;
- спровео отворени поступак јавне набавке добара –грађевинска машина - комбинирка, у свему према
конкурсној документацији и техничкој спецификацији јавне набавке број 1.1.10/19;
- донео Одлуку о додели уговора, број (попуњава Наручилац) од (попуњава Наручилац). године, којом је
као усвојио понуду Извршиоца број (попуњава Наручилац) од (попуњава Наручилац). године.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да добра из чл. 1 овог уговора испоручи с пажњом доброг стручњака и
уговореног квалитета, у свему у складу са својом понудом заведеном код Наручиоца под бројем
(попуњава Наручилац) од (попуњава Наручилац). година, техничком спецификацијом из конкурсне
документације за јавну набавку број 1.1.10/19, важећим прописима, техничким условима, стандардима и
нормативима који важе за ову врсту добара, упутствима овлашћених лица Наручиоца, правилима струке и
одредбама овог уговора.
Члан 3.
Уговорне стране споразумно утврђују да укупна вредност уговорених добара из овог уговора износи:
______________ ЕУР-а/динара без ПДВ-а
словима: _________________________________ЕУР-а/динара;
односно,
________________ ЕУР-а/динара са ПДВ-ом
словима: _________________________________ЕУР-а/динара;
на основу јединичне цене и количина уговорених добара прецизиране усвојеном понудом Испоручиоца
под бр. (попуњава Наручилац) од (попуњава Наручилац). године, која са техничком спецификацијом
(образац V конкурсне документације) чини саставни део овог уговора.
Уговорене јединичне цене дате су на паритету DDP плац Наручиоца.
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Вредност добара из става 1 овог члана из усвојене понуде Испоручиоца број (попуњава Наручилац) од
(попуњава Наручилац). године добијена је у поступку јавне набавке спроведеном код Наручиоца под
бројем и обухвата све трошкове које поводом извршења овог уговора има Испоручилац, укључујући и
трошкове транстпорта, царине и сл.
Уговорена цена је фиксна до коначне реализације уговора.
Члан 4.
Плаћање ће се извршити уплатом уговорне вредности на рачун Понуђача у року од 15 дана од дана
Извршене примопредаје добра и извршене обуке за руковање машином и обуке мајстора за сервисно
опслуживање. Испоручилац се обавезује да, као услов за плаћање од стране Наручиоца, достави
Наручиоцу записник о примопредаји добра потписан од стране овлашћених лица Наручиоца без
примедби.
Члан 5.
Испоручилац се обавезује да уговорена добра испоручи Наручиоцу по ступању овог уговора на снагу, у
року од ________дана (најдуже 30 календарских дана) дана од дана пријема поруџбенице Наручиоца.
Место испоруке добра је складиште Наручиоца.
Испоручилац је дужан да испоруку изврши у року из става 1 овог члана, у противном, Наручилац има право
да раскине овај уговор, пошто је Испоручиоцу оставио накнадни примерени рок за испоруку од 15
(петнаест) дана од пријема таквог захтева Наручиоца од стране Испоручиоца.
Члан 6.
Уколико Испоручилац не изврши испоруку уговорених добара у року прецизираном у чл. 5 став 1 овог
уговора, платиће Наручиоцу на име уговорне казне 2 промила од уговорене вредности добара члана 3 став
1 овог уговора, за сваки дан закашњења односно прекорачења рока, а највише до 5% од укупно уговорене
вредности добра (са ПДВ-ом).
Наручилац има право да наплати уговорну казну без сагласности Испоручиоца умањењем износа за уплату
по рачуну испостављеног од стране Испоручиоца.
Члан 7.
Испоручилац је обавезан да уговорена добра испоручи уговореног квалитета из техничке спецификације –
Образац V конкурсне документације која чини саставни део усвојене понуде Испоручиоца и саставни део
овог уговора.
Примопредају уговорених добара врши заједничка комисија састављена од представника уговорних
страна, која записнички констатује испоруку добара, предају гаранција, све пратече опреме и
документације који су наведени у Техничкој спецификацији, као и доставу друге прописане или потребне
докментације као доказа да су испоручена добра уговореног квалитета и саобразна са захтевима из
техничке спецификације – Образац V конкурсне документације.
Наручилац задржава право да приликом примопредаје добара, иста провери и врати, уколико се покаже
да не одговарају уговореном квалитету.
Сматраће се да је Испоручилац предао уговорена добра даном потписивања записника о примопредаји од
стране овлашћених представника Наручиоца без примедби.
Члан 9.
Приликом примопредаје, Наручилац је дужан да испоручена добра на уобичајени начин прегледа и да
своје примедбе о видљивим недостацима писаним путем одмах саопшти Испоручиоцу.
Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом,
Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Испоручиоца у року од 8 (осам) дана од
дана када је открио недостатак.
У случају да је Испоручилац знао или морао знати за недостатке, Наручилац има право да се на те
недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа, односно да благовремено
обавести Испоручиоца о уоченом недостатку.
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У случајевима из става 2 и 3 овог члана Наручилац има право да захтева од Испоручиоца да отклони
недостатак или да му преда друго добро без недостатака (испуњење уговора).
Ако Наручилац не добије испуњење уговора у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема захтева за
испуњење уговора из претходног става овог члана, Наручилац има право да раскине овај уговор, о чему
писаним путем обавештава Испоручиоца.
Наручилац може раскинути уговор ако је претходно оставио Испоручиоцу накнадни примерени рок за
испуњење уговора, који не може бити дужи од 5 дана од дана пријема обавештења из става 4 овог члана,
односно када је очигледно да Испоручилац неће да испуни уговор, односно када је очигледно да
Испоручилац неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року.
Члан 10.
Гарантни рок за испоручена добра износи _______________ месеци, без ограничења пређене
километраже, (*најмање 12 месеци од примопредаје добара), а тече од дана извршене примопредаје
уговорених добара (датум потписивања записника о примопредаји без примедби овлашћених лица
Наручиоца).
За све недостатке или скривене мане, рекламација се у гарантном року подноси Испоручиоцу ради
њиховог отклањања, а наведене мане Испоручилац је обавезан да отклони у року који му одреди
Наручилац у рекламацији и то тако да је Испоручилац дужан да отклони недостатак без накнаде поравком,
а уколико то није могуће да Наручиоцу уместо рекламираног добра испоручи друго ново добро
одговарајућег уговореног квалитета.
Трајање гаранције за квалитет испорученог добра из става 1 овог уговора продужава се за време његовог
нефункционисања и отклањања рекламације, односно почиње да тече изнова за новоиспорученo добрo у
складу са ставом 2 овог члана.
Испоручилац се обавезује да ће за испоручено добро обезбедити сервисирање и резервне делове у
гарантном року.
Члан 11.
За потребе овог уговора случајем више силе на страни Испоручиоца односно на страни Наручиоца,
сматраће се догађај који је ван контроле Испоручиоца односно Наручиоца и који ни са највећом пажњом
доброг привредника није могао да се предвиди и није могао да се избегне разумном радњом, а није у
питању кривица или нехат или пропуштање дужне пажње од стране Испоручиоца, односно Наручиоца.
Виша сила из става 1 овог члана може да обухвати, али није ограничена на акте власти земље Испоручиоца
односно Наручиоца односно произвођача у свом сувереном својству, ратове, револуције, пожаре, поплаве,
епидемије, санкције, карантин, ембарго и слично, али искључује штрајк радно ангажованих лица од стране
Испоручиоца односно Наручиоца, односно произвођача.
У случају наступања више силе како је дефинисана ставом 1 и 2 овог члана на страни Испоручиоца,
Испоручилац је дужан да истог дана када је у складу са ставом 1 и 2 овог члана наступио случај више силе
на страни Испоручиоца о наступању више силе писаним путем извести Наручиоца и настави са извршењем
својих обавеза по овом уговору све док је то разумно могуће и обавезан је да тражи све разумне
алтернативне начине за извршење тако да не буду ометани догађајем више силе.у противном Наручилац
има право да простом писаном изјавом достављеном Испоручиоцу раскине овај уговор.
Уколико случај више силе на страни Испоручиоца или страни Наручиоца траје дуже од 10 (десет) дана,
Наручилац има право да простом писаном изјавом достављеном Испоручиоцу, у којој се позива на овај
члан уговора, раскине овај уговор без остављања раскидног рока.
Члан 12.
Саставни део уговора чине:
- усвојена понуда Испоручиоца која је заведена код Наручиоца под бр. (попуњава Наручилац) од
(попуњава Наручилац). године,
- техничка спецификација – образац V конкурсне документације број 97;
- Одлука Наручиоца о додели уговора број (попуњава Наручилац) од (попуњава Наручилац). године.
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Члан 13.
Овај уговор ступа на снагу када уговор потпишу обе уговорне стране;
Члан 14.
На све односе уговорних страна који нису посебно регулисани овим уговором, примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима.
За све спорове из овог уговора или у вези са овим уговором надлежан је суд у Новом Пазару.
Члан 15.
Све евентуалне измене и допуне овог уговора пуноважне су уколико су учињене у писаној форми,
сагласношћу воља уговорних страна, анексом овог уговора.
Члан 16.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих 2 (два) за Наручиоца и 2 (два) за
Испоручиоца.

ЗА ИСПОРУЧИОЦА:
директор
_____________________

ЗА НАРУЧИОЦА:
директор
__________________________
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