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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА
НОВО И НЕКОРИШЋЕНО САНИТЕТСКО ВОЗИЛО

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Јавна набавка број 10/2016

Датум и време:
Крајњи рок за достављање понуда:
Јавно отварање пристиглих понуда:

15.06.2016 до 12,00 часова
15.06.2016 у 12,30 часова

Укупан број страница конкурсне документације је: 36
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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у
даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке број 404-231/2016 од 30.05.2016.године и Решења о именовању комисије за спровођење поступка јавне
набавке 404-231/2016-1 од 30.05.2016.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредности добара
ново и некоришћено санитетско возило
Jавнa набавка број 10 за 2016.годину
Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

Страна

1.

Општи подаци о јавној набавци

3

2.

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 слично

3

3.

Техничка документација и планови

5

4.

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова.

5

5.

Критеријуми за доделу уговора

9

Обрасци који чине саставни део понуде

10

1. Образац понуде

6.

11, 12, 13 и 14

2. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни

15

3. Образац трошкова припреме понуде

16

4. Образац изјаве о независној понуди

17

5. Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде
6.Образац изјаве о испуњењу услова из члана 75. и 76. Закона-за
понуђача и члана групе понуђача
6.Образац изјаве о испуњењу услова из члана 75. и 76. Закона-за
подизвођача (ако се понуда подноси са подизвођачем)
8. Образац техничке спецификације санитетског возила
Пример меничног овлашћења

7.

7. Образац модел уговора

8.

Упутство понуђачима како да сачине понуду
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ПОГЛАВЉЕ 1-ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1) ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке број 10 за 2016.годину je добрo и то једно ново и некоришћено санитетско
возило, (L2H2).
Ознака из општег речника набавке је:
34114121–Санитетска возила.
Спецификација санитетског возила дата је у поглављу 2 у делу техничке карактеристике
(спецификације) предметних добара.
2) ОПИС ПАРТИЈА
Јавна набавка није обликована по партијама.
ПОГЛАВЉЕ 2-ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ НАБАВКЕ
Техничке карактеристике (спецификације) које мора поседовати санитетско возило које је предмет
ове јавне набавке су следеће:
Опште карактеристике возила
1. Тип возила: Санитетско возило, (L2H2),
2. Стање возила: ново и некоришћено,
3. Боја: бела,
4. Година производње: 2016,
5. Количина: 1 (један) комад.
Мотор
1. Снага мотора: од 80 kW до 92 kW,
2. Погонско гориво: евро дизел,
3. Емисиона класа: минимум еуро 5,
4. Запремина мотора од 1.500 cm3 до 2.000 cm3.
Кабина возача
1. Број седиште: 1+2 (једно за возача и два одвојена за сувозаче),
2. Преграда возачког и болесничког простора са шибер преградним стаклом за говорну комуникацију,
3. Серво волан на левој страни, подесив по висини,
4. Седиште возача подесиво по висини,
5. Мењач: мануелни 6 (шест) брзина + Р.
Димензије возила
1. Дужина возила од 5.300 мм до 5.420 мм,
2. Ширина возила без ретровизора од 1.900 мм до 2.050 мм,
3. Висина возила максимум 2.600 мм,
4. Висина болесничког простора од 1.800 мм до 1.950 мм,
5. Ширина болесничког простора минимум од 1.600 мм до 1.900 мм.
Опрема возила
1. Кочнице са АБС системом и помоћ при наглом кочењу,
2. Најмање ваздушни јастук за возача,
3. Клима уређај са филтером против прашине,
4. Електроподизачи предњих стакала,
5. Централна брава са даљинским командама,
6. Кодирани кључ,
7. Електрично подесиви спољни ретровизори.
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Обележавање возила
1. Обележавање возила рефлектујућом фолијом са графичким симболима и исписивањем кориснака
на предњим вратима са обе стране (текст натписа: „Дом здравља Босилеград“) и на задњем делу са стране
пацијента графички симболи и исписивање назива донатора (највероватнији текст натписа: „Од народа
Јапана“-детаљи натписа ће бити договорени са изабраним понуђачем). Стакла на болесничком простору су
затамњена фолијом.
2. Сертификована ЛЕД светлосна конзола са две светлосне групе. Електронска хорна са завијајућим
тоном. Једна ЛЕД конзола позади. Два ЕЦЕ сертификована плава блинкера напред на бранику.
Болеснички простор:
1. Унутрашњост болесничког простора треба да буде комплетно обложен полиестерским оплатама са
комбинацијом АБС пластике.
2. На левој страни возила уграђени орман целом висином прилагођен додатној опреми, као што је
дефибрилатор, аспиратор, респиратор, удлаге, торбе и ситан санитетски материјал,
3. Плафон возила од полиестера са поседовањем канала за равномерно расхлађивање простора, два
рукохвата целом дужином фиксираних на ојачања и инфузиони бокс за две боце,
4. Остакљена двокрилна задња врата са отварањем 1800 и клизна бочна десна врата са клизним
стаклом, пресвучена полиестерским оплатама са изолацијом, а на стаклима фолије које пружају једносмерну
видљивост,
5. Лева бочна страна без стакала,
6. Број седишта у болесничком простору 3 (три) и то једно седиште за пратиоца иза главе пацијента,
једно анатомско седиште са руконаслоном у правцу вожње а два помоћна седишта бочно.
7. У полиестерској плафоњери усађена независна светла у зони изнад носила тако да омогућавају
циљано осветљење комплетног тела пацијента. Целом дужином возила мора бити уграђена неонска или ЛЕД
расвета. Сва светла се укључују независно са командне табле у болесничком простору.
8. Климатизација и грејање болесничког простора мора бити независно и мора се укључивати на
командној табли у болесничком простору. Грејач мора бити постављен на начин да не омета манипулацију
пацијената и пратиоца као и опреме и да не умањује користан простор.Емисиона температура са грејача не
може прелазити 800С.Климатизација болесничког простора може бити изведена или посебним уређајем или
надоградњом основног клима уређаја. На крову мора постојати двосмерни вентилатор.
9. Цео ентеријер болесничког простора се израђује тако да сви спојеви буду заливени и делују као
јединствена компактна целина, а у случају потребе да се могу лако демонтирати. Дизајн ентеријера беле боје
и све оплате са термо звучном изолацијом без хладних мостова.
10. Инсталација водова 12 V мора бити посебно изведена са акумулатора независно од стандардне
инсталације возила и иста мора бити проведена кроз фиксирана панцир црева. Сваки прикључак и потрошач
поред главног осигурача мора бити обезбеђен посебним осигурачем лако доступним на командној табли. На
орману мора бити уграђено најмање три утиочнице 12 V.
11. Додатну опрему морају чинити најмање ПП апарат, корпа за отпатке,бочни рукохват на бочним
вратима и фиксни бокс за носило политраума.
12. Санитетско возило мора имати обавезну опрему прописану Правилником о подели моторних и
прикључних возила и техничким условима за возила и саобраћај на путевима („Службени гласник РС“, број
40/2012, 102/2012 ... 111/2015 и 14/2016).
Медицинска опрема:
Уз испоручено санитетско возило мора бити испоручена медицинска опрема и то најмање:
1. Кисеоничка боца од 10 литара. Две носеће конструкције са фиксатором кисеоничне боце 10 л,
развод кисеоника са умањивачем притиска, протокомером и овлаживачем.
2. Аутоматско санитетско склопиво носило. Носило мора бити са точковима са одговарајућим
појасевима, са могућношћу блокирања носила у лежишту, које је фиксирано на колица са склопивим ногама.
Носило мора поседовати ручице за ношење на извлачење, могућност подешавања наслона до 650, душек
пресвучен материјалом који се лако пере и дезинфикује. Носивост мора бити најмање 180 кг.
3. Спинална даска са каишевима и имобилизатором главе
4. Појас за имобилизацију и извлачење – КЕД
5. Аспиратор батеријски 16Л са посудом од 1000 мл
6. Шанцове крагне – 3 ком
7. Кардиолошка столица
8. Мерач притиска зидни
Сва медицинска средства која су део предмета јавне набавке односно која су саставни део
санитетског возила морају бити уписана у Регистар медицинских средстава Агенције за лекове и медицинска
средства Србије. Као доказ понуђачи приликом испоруке могу доставити Решења или навести интернет
страницу на којој су ови подаци јавно доступни.
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Понуђач за санитетско возило које је предме ове јавне набавке мора поседовати Уверење издато од
стране Агенције за безбедност саобраћаја, које Уверење је у складу са Правилником о испитивању возила
(„Службени гласник РС“, број 8/2012, 13/2013, 31/2013, 114/2013, 40/2014, 140/2014, 18/2015 и 82/2015).
Санитетско возило мора бити усклађено са стандардом ЕN 1789 „или одговарајуће“
Начин спровођења контроле квалитета испорученог санитетског возила:
Приликом примопредаје санитетског возила наручилац ће утврђивати (контролисати) квалитет
испорученог санитетског возила. Контрола ће се вршити упоређивањем техничких карактеристика
испорученог санитетског возила и тражених техничких карактеристика. Такође, наручилац ће утврђивати да
ли има видљивих физичких оштећења на санитетском возилу. Контролу ће вршити овлашћена лица
наручиоца.
Наручилац може функционално извршити тестирање санитетског возила односно може извршити
тестирање радних карактеристика испорученог санитетског возила.
Уколико се у тренутку вршења контроле утврди да санитетско возило има недостатке то ће се
записнички констатовати. У записнику ће се констатовати да ли су недостаци отклоњиви или су
неотклоњиви. У ова два случаја понуђач мора да поступи на следећи начин:
а) ако су недостаци отклоњиви понуђач ће исте отклонити у року од најдуже 5 (пет) дана. Сви
трошкови отклањања недостатака падају на терет понуђача. Када понуђач отклони констатоване недостатке
одмах по отклањању позива наручиоца да се изврши примопредаја.
б) ако су недостаци неотклоњиви понуђач је у обавези да у року од најдуже 10 (десет) дана испоручи
ново санитетско возило са техничким карактеристика које је доставио у својој понуди.
У случају спора око контроле техничких и функционалних карактеристика односно квалитета између
наручиоца и понуђача меродавна је оцена стручне институције која ће бити уговорена између наручиоца и
понуђача.
Рок испоруке санитетског возила:
Понуђач је у обавези да санитетско возило испоручи наручиоцу најкраће у року од 30 а најдуже у
року од 90 календарских дана рачунајући од дана потписивања уговора.
Рок за испоруку прецизно ће се одредити угвором између наручиоца и понуђача а на основу
понуђеног рока из понуде понуђача.
Место испоруке санитетског возила:
Наручилац ће санитетско возило преузети у просторијама понуђача на територији Републике Србије.
О спремности да изврши испоруку санитетског возила понуђач обавештава наручиоца најкасније два дана
пре планираног дана испоруке.
Други елементи набавке санитетског возила:
Уз испоручено санитетско возило понуђач је у обавези да у тренутку испоруке-примопредаје,
наручиоцу преда:
1. Сервисна књижица за отклањање неисправности у гарантном року,
2. Упутство за руковање и одржавање санитетског возила (на српском језику) уз које упутство се
доставља и проспект санитетског возила са битним техничким карактеристикама,
3. Комплетну документацију неопходну за регистрацију санитетског возила укључујући и
извршен технички преглед који мора да важи најмање три дана дуже од дана званично
извршене примопредаје,
4. Уверење издато од стране Агенције за безбедност саобраћаја.
Обезбеђивање гаранције квалитета
Понуђач је у обавези да за испоручено санитетско возило, на територији Републике Србије, обезбеди
сервис за његово сервисирање најмање у гарантном року.
Сервис може бити у власништву понуђача или може бити овлашћени. Под овлашћеним сервисом
подразумева сервис који има могућности сервисирања санитетског возила, кога је овластио произвођач истог.
Докази о начину обезбеђивања сервиса наведени су у условима за учешће у поступку ове јавне
набавке односно у поглављу 4.
ПОГЛАВЉЕ 3-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Наручилац у јавној набавци нема техничке документације и планове.
ПОГЛАВЉЕ 4-УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за
учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона (за обе партије), и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
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.
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.
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 76.Закона, и то услов да поседује довољан технички
капацитет.
Довољан технички капацитет подразумева
А) да је понуђач до рока за подношење понуда обезбедио, најмање један сервис на територији
Републике Србије, за сервисирање санитетског возила, и то најмање у гарантном року, кога нуди у својој
понуди,
Под сервисом се подразумева да произвођач санитетског возила има на територији Републике Србије
најмање један свој сервис по основу производње у коме врши сервисирање санитетског возила (основно
возило и преправка-надоградња).
У случају да понуђач није произвођач санитетског возила, те по том основу нема свој сервис, исти је
дужан да обезбеди најмање један овлашћени сервис. Под овлашћеним сервисом се подразумева сервис који
може у гарантном року да сервисира санитетско возило а кога је за то овластио произвођач возила.
Б) да је понуђач у 2013, 2014, 2015 и 2016.години до дана објављивања позива за подношење понуда, на
Портал јавних набавки у јавној набавци која је предмет ове конкурсне документације, извршио испоруку
најмање три санитетска возила, за које је Агенција за безбедност саобраћаја, издала Уверење у складу са
Правилником о испитивању возила („Службени гласник РС“, број 8/2012, 13/2013, 31/2013, 114/2013,
40/2014, 140/2014, 18/2015 и 82/2015).
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора
да испуњава обавезне услове и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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;
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;
Уколико понуду подноси група понуђача, у складу са чланом 81.Закона, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове и додатни услов и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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;
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;
4) Довољан технички капацитет кумулативно испуњавају сви чланови групе понуђача.
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Понуђач, подизвођач (ако се такав ангажује) или члан групе понуђача ако се подноси
заједничка понуда, испуњеност обавезних и додатних услова из чланова 75. i 76. Закона за учешће у
поступку предметне јавне набавке, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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;
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;
4) Да има довољан технички капацитет односно
А) да је до рока за подношење понуда обезбедио, најмање један сервис на територији Републике
Србије, за сервисирање санитетског возила, и то најмање у гарантном року, кога нуди у својој понуди,
Б) да је у 2013, 2014, 2015 и 2016.години до дана објављивања позива за подношење понуда, на Портал
јавних набавки у јавној набавци која је предмет ове конкурсне документације, извршио испоруку најмање три
санитетска возила, за које је Агенција за безбедност саобраћаја, издала Уверење у складу са Правилником о
испитивању возила („Службени гласник РС“, број 8/2012, 13/2013, 31/2013, 114/2013, 40/2014, 140/2014,
18/2015 и 82/2015)
сагласно члану 77. став 4.Закона доказује достављањем Изјаве којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне
набавке, дефинисане Законом и овом конкурсном документацијом. Ова Изјава је израђена за понуђача и
члана групе понуђача и за подизвођача и саставни је део ове конкурсне документације. Изјава се доставља уз
понуду.
У случају да понуђач наступа самостално Изјаву потписује овлашћено лице понуђача и исту оверава
печатом понуђача.
У случају да понуђач наступа са подизвођачем уз понуду се достављају најмање две Изјаве (ако је
само један подизвођач, а може и више у зависности од броја подизвођача). Изјаве потписује и печатом
оверавају овлашћена лица понуђача и подизвођача (Изјава је посебно израђена за подизвођаче. Исту је
потребно копирати у онолики број колики је број подизвођача).
У случају да понуду подноси група понуђача као заједничку понуду уз понуду су доставља онолики
број Изјава колико има чланова групе понуђача. Изјаву потписује овлашћено лице сваког члана групе
понуђача (образац Изјаве копирати у онолики број колики је број чланову групе понуђача који подносе
заједничу понуду).
Услов из члана 75. став 2. Закона понуђач доказује достављањем уз понуду изјаве која је саставни
део ове конкурсне документације.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном,
примереном року који неће бити краћи од пет дана од дана добијеног захтева за доставу, не достави тражене
доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова за
учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће
бити дужан да достави:
Докази за обавезне услове
1) Услов: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
Доказ за
регистра надлежног привредног суда.
правно лице:
Доказ за предузетнике Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
и за физичка лица:
одговарајућег регистра.
2) 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.
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју
Доказ за
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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. Напомена: Уколико
уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела
која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред
уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде и кривично дело примања мита;
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.
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУПДоказ за
предузетнике и а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
за физичка
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
лица:
давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.
правно лице:

3) Услов: 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;
Доказ за правно Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
лице:
основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се
понуђач налази у поступку приватизације.
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
Доказ за
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
предузетнике:
основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се
понуђач налази у поступку приватизације.
Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
Доказ за
физичко лице: доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода.
Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.
Докази за додатне услове
Услов: Да има довољан технички капацитет и то:
A) да је до рока за подношење понуда обезбедио, најмање један сервис на територији Републике Србије
за сервисирање санитетског возила, и то у гарантном року, кога нуди у својој понуди,
Доказ за правно Фотокопија уговора или другог документа потписаног од стране понуђача и
лице, предузетнике овлашћеногх сервиса за сервисирање санитетског возила које је предмет јавне
набавке, најмање у гарантном року,
или физичко лице:
Б) да је у 2013, 2014, 2015 и 2016.години до дана објављивања позива за подношење понуда у јавној
набавци која је предмет ове конкурсне документације извршио испоруку најмање три санитетска возила, за
која је Агенција за безбедност саобраћаја, издала Уверење у складу са Правилником о испитивању возила
(„Службени гласник РС“, број 8/2012, 13/2013, 31/2013, 114/2013, 40/2014, 140/2014, 18/2015 и 82/2015)
Доказ за правно Фотокопија уговора потписаног од стране понуђача и наручиоца о испоруци
лице, предузетнике санитетских возила и фотокопија Уверења издатих од стране Агенције за
безбедност саобраћаја за испоручена санитетска возила
или физичко лице:
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Лице уписано у Регистар понуђача (понуђач, подизвођач или члан групе понуђача) код организације
за регистрацију привредних субјеката није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност
обавезних услова, овде датих под тачкама 1), 2) и 3). Упис у Регистар понуђача утврдиће наручилац на
основу података које о себи даје понуђач, подизвођач или члан групе понуђача у обрасцу понуде. У овом
случају понуђач уз понуду доставља изјаву коју самостално израђује у којој констатује да је уписан у
Регистар понуђача.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних
органа, и то извод из регистра Агенције за привредне регистре, јер је јавно доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре- www.apr.gov.rs)
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.
ПОГЛАВЉЕ 5-КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора
Критеријум за избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена“.
Преференцијали
Ако постоје понуде понуђача који нуде добра која су предмет јавне набавке домаћег порекла и понуде
понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац ће изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег
порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену
понуђача који нуди добра страног порекла.
У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.
Доказ о домаћем пореклу добара издаје Привредна комора Србије на писмени захтев подносиоца.
Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних
лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.
Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан
групе понуђача резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко
лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.
Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и
његов подизвођач резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко
лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.
Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда,
позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег
порекла и да доставе доказ.
У случају да је понуђач и добро које је предмет ове јавне набавке пореклом из држава потписница
CEFTA уговора третираће се једнако као и понуђачи и добра из Републике Србије.
2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера
У случају да две и више понуде имају исту цену, наручилац ће доделити уговор понуђачу који понуди
дужи гарантни рок за санитетско возило; уколико су два или више понуђача понудили исту цену и исти
гарантни рок, уговор ће бити додељен понуђачу који понуди краћи рок испоруке.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети
одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац
ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем
жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти
гарантни рок за основно возило и исти гарантни рок за надградњу. Извлачење путем жреба наручилац ће
извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима и
исте ставити у коверте, који су исте величине и боје, те ће све те коверте ставити у провидну кутију одакле ће
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извући само један коверат. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор.
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
ПОГЛАВЉЕ 6-ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде коју понуђачи подносе чине следећи обрасци који су саставни део ове конкурсне
документације, и то:
(1) Образац понуде;
(2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни;
(3) Образац трошкова припреме понуде;
(4) Образац изјаве о независној понуди;
(5) Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде;
(6) Образац изјаве понуђача (подизвођача или чланова групе понуђача) о испуњености услова из
чланова 75. и 76. Закона, наведених овом конкурсном документацијом;
(7). Образац модела уговора (из поглавља 7. ове конкурсне документације).
(8) Образац техничке карактеристике санитетског возила.
Документа која су обавезан саставни део понуђачеве понуде а нису саставни део ове конкурсне
документације, су:
- Соло меница за озбиљност понуде са меничним овлашћењем (дати пример у овој конкурсној
документацији се може користити), копијом картона депонованих потписа и захтева (доказа) регистрације
соло менице.
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(1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (Обавезан образац који чини саставни део понуде)
У складу са јавним позивом и конкурсном документацијом за јавну набавку санитетског возила, број
10/2016, наручиоца Општинска управа општине Босилеград, за коју је јавни позив објаљен на Порталу јавних
набавки и на интернет страници наручиоца, достављамо Вам следећу

ПОНУДУ
број __________ од ___.___.2016.године

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра
Адреса седишта
Матични број понуђача
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ)
Име особе за контакт
Електронска адреса понуђача (е-mail)
Телефон
Телефакс
Број рачуна понуђача и назив банке
Лице овлашћено за потписивање уговора
(име и презиме)
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена:
Обавезно уписати податке о понуђачу и заокружити начин подношења понуде.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ:
1)
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Проценат
укупне
вредности
набавке
који
ће
извршити
подизвођача (не може бити већи од
50%):
Опис дела предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Проценат
укупне
вредности
набавке
који
ће
извршити
подизвођача (не може бити већи од
50%):
Опис дела предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

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

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Опис дела набавке који ће извршити
овај члан групе::
2)
Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Опис дела набавке који ће извршити
овај члан групе:
3)
Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Опис дела набавке који ће извршити
овај члан групе:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је набавка једног новог и некоришћеног санитетског возила, L2H2, ЈН број
10/2016.
У вези са Вашим позивом нудимо испоруку траженог санитетског возила за
Укупну цену без пдв-а, динара
словима:
ПДВ, динара
Укупну цену са пдв-ом, динара
словима:
Рок важења понуде, дана од дана отварања понуда (не
може бити краћи од 90 дана)
Рок испоруке санитетског возила, дана од дана
потписивања уговора (не може бити краћи од 30 ни дужи
од 90 календарских дана)
Гарантни рок за санитетско возило, месеци од дана
испоруке (не може бити краћи од 24 месеци)
Гарантни рок за медицинску опрему, месеци од дана
испоруке (не може бити краћи од 24 месеци)

У _____________________, дана ___.___.2016.године

М.П.

Понуђач/члан групе понуђача,
_______________________________
(потпис овлашћеног лица)

УПУТСТВО
о начину попуњавања обрасца понуде
На првој страници овог обрасца понуде попунити тражене податке о понуђачу и заокружити начин
наступа (самостално, са подизвођачем или као група понуђача). Ако понуђач наступа са подизвођачем
потребно је попунити образац понуде у коме се уписују подаци о подизвођачу. Ако има више од два
подизвођача фотокопирати одговарајућу страницу. Исто се односи и у случају наступа као група понуђача. У
задњем делу обрасца понуде дату табелу потребно је попунити подацима о понуђеној цени (без пдв-а, пдв и
са пдв-ом), број дана важења понуде, року испоруке санитетског возила и гарантним роковима за испоручено
санитетско возило и медицинску опрему.
Елементи понуђене цене морају одговарати елементима понуђене цене из обрасца структуре
понуђене цене.
У случају да понуђач искаже две различите цене у овом обрасцу понуде и обрасцу структуре
понуђене цене понуда ће се одбити као неприхватљива.
Напомене:
У случају да понуду подноси понуђач или понуђач уз ангажовање подизвођача овај образац потписује
и печатом оверава овлашћно лице понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача као заједничку понуду група понуђача може да се
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
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(2) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ (Обавезан образац који чини саставни део понуде)
САНИТЕТСКО ВОЗИЛО

Јед.
мере

Коли
чина

Укупна цена, дин
(без ПДВ)

I

II

III

IV

комад

1

Ново и некоришћено санитетско возило
Удео подизвођача, динара (ако се исти ангажује)
Трошкови царине, динара (ако таквих има)

Остали зависни трошкови, динара (описати исте ако таквих има):
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Укупна цена (без пдв-а), динара
ПДВ, динара
Укупна цена (са пдв-ом), динара
У ____________________________, дана ___.___.2016.године

М.П.

Понуђач/члан групе понуђача,
_______________________________
(потпис овлашћеног лица)

УПУТСТВО
о начину попуњавања обрасцу структуре понуђене цене
Табелу из овог обрасца потребно је попунити на следећи начин: у колони IV уписује се укупна цена
без пдв-а за санитетско возило.
Након уписивања вредности за санитетско возило у даљем делу табеле уписују се вредности зависних
трошкова, редом како је то дато (удео свих ангажованих подизвођача, евентуални трошкови царине и остали
зависни трошкови ако понуђач такве има).
На крају, када су уписане све укупне цене без пдв-а за све позиције из табеле, потребно сабрати исте
и уписати у десно поље од поља „Укупна цена (без пдв-а), динара“. Овај износ представља износ који ће
наручилац платити понуђачу јер ће исти бити ослобођен плаћања пореза на додату вредност.У десно
поље од поља „ПДВ, динара“ потребно је уписати вредност пореза на додату вредност за све позиције из
табеле. На крају је потребно сабрати вредности без пдв-а и пдв и добијену вредност уписати десно од поља
„Укупна цена (са пдв-ом), динара“.
Сматра се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене
садржани у обрасцу понуде односно добијени подаци за укупну цену без пдв-а, вредност пдв-а и укупна
вредност са пдв-ом морају бројчано одговарати вредностима уписаним у образац (1) Образац понуде.
У случају да понуду подноси понуђач или понуђач уз ангажовање подизвођача овај образац потписује
и печатом оверава овлашћно лице понуђача.
У слуачају да понуду подноси група понуђача као заједничку понуду овај образац потисује и својим
печатом оверава овлашћено лице сваког члана групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити овај образац.
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(3) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (Обавезан образац који чини саставни део
понуде у случају да понуђач тражи трошкове)

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), понуђач
_____________________________________________________________________________
[навести назив понуђача],
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у јавној набавци једног новог и
некоришћеног санитетског возила, ЈН број 10/2016, како следи у табели:
(број партије)
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.

У _________________________, дана __.__.2016.године.

М.П.

Понуђач/члан групе понуђача,
_______________________________
(потпис овлашћеног лица)
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(4) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (Обавезан образац који чини саставни део
понуде)

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и
68/2015), понуђач, подизвођач или члан групе понуђача
______________________________________________________________________________________
(назив понуђача)
даје
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке једног новог и некоришћеног санитетског возила, јн 10/2016, поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _________________________, дана __.__.2016.године.

Понуђач, подизвођач или члан групе,
М.П. _______________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац
ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту
конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне
набавке у смислу Закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу
члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, Уз понуду се достављају две Изјаве једна за
понуђача једна за подизвођача. Обе Изјаве морају бити потписане од стране овлашћених лица и печатом
оверене. Образац ове изјаве копирати у потребни број примерака, у зависности од броја подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац ове изјаве копирати у потребни број
примерака, у зависности од броја чланова групе понуђача.
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(5) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ
ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ПОНУЂАЧ НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА
ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДА (Обавезан образац који чини саставни део понуде)

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), понуђач, подизвођач или члан групе понуђача
____________________________________________________________________________________
(назив понуђача, подизвођача или члана групе)
даје
ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо, као понуђачи у јавној набавци
једног новог и некоришћеног санитетског возила, јн број 10/2016 да смо поштовали обавезе које произилазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и немамо
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
У _________________________, дана __.__.2016.године.

Понуђач, подизвођач или члан групе,
М.П. _______________________________
(потпис овлашћеног лица)

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, Изјава мора бити потписана и од стране
овлашћеног лица подизвођача. Образац ове изјаве копирати у потребни број примерака, у зависности од
броја подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац ове изјаве копирати у потребни број
примерака, у зависности од броја чланова групе понуђача.
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(6) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА-ЗА
ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (Обавезан образац који чини саставни део
понуде)
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАН 75. И 76. ЗАКОНА
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача/члана групе понуђача
____________________________________________________________________________________
(читко уписати назив понуђача/члана групе понуђача и његову адресу)

дајем следећу
ИЗЈАВУ
У поступку јавне набавке једног новог и некоришћеног санитетског возила, за потребе
наручиоца Општинска управа општине Босилеград, број набавке 10 за 2016.годину, испуњавамо све
услове из члана 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1) Регистровани смо код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (осим за
физичка лица као понуђаче);
2) Као понуђач и наш законски заступник нисмо осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, нисмо осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Измирили смо доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
4) Имамо довољан технички капацитет за реализацију јавне набавке односно
А) до рока за подношење понуда обезбедили смо најмање један сервис на територији
Републике Србије, за сервисирање санитетског возила, и то најмање у гарантном року, кога нудимо
у својој понуди,
Б) у 2013, 2014, 2015 и 2016.години до дана објављивања позива за подношење понуда на
Портал јавних набавки, у јавној набавци која је предмет ове конкурсне документације, извршили
смо испоруку најмање три санитетска возила, за које је Агенција за безбедност саобраћаја, издала
Уверење у складу са Правилником о испитивању возила („Службени гласник РС“, број 8/2012,
13/2013, 31/2013, 114/2013, 40/2014, 140/2014, 18/2015 и 82/2015).
Такође изјављујемо да ћемо 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, током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Ова изјава служи као доказ испуњености услова за јавну набавку једног новог и некоришћеног
санитетског возила, јн 10/2016, наручиоца Општинска управа општине Босилеград и у друге сврхе се не може
користити.
Место ______________________, дана ___.___.2016.године

М.П.

Понуђач/члан групе понуђача,
_______________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена:
Уколико понуду подноси понуђач, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Из тих разлога је потребно копирати ову изјаву у оноликом
броју примерака колико има чланова групе понуђача.Сваки члан групе понуђача потписује посебан образац
изјаве.
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(6) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА-ЗА
ПОДИЗВОЂАЧА (Обавезан образац који чини саставни део понуде само уколико са наступа
са подизвођачем)
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАН 75. И 76. ЗАКОНА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
подизвођача
____________________________________________________________________________________
(читко уписати назив подизвођача и његову адресу)
дајем следећу
ИЗЈАВУ
У поступку јавне набавке једног новог и некоришћеног санитетског возила, за потребе
наручиоца Општинска управа општине Босилеград, број набавке 10 за 2016.годину, испуњавамо све
услове из члана 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1) Регистровани смо код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (осим за
физичка лица као понуђаче);
2) Као понуђач и наш законски заступник нисмо осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, нисмо осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Измирили смо доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
Такође изјављујемо да ћемо 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, током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Ова изјава служи као доказ испуњености услова за јавну набавку једног новог и некоришћеног
санитетског возила, јн 10/2016, наручиоца Општинска управа општине Босилеграде и у друге сврхе се не
може користити.
Место ______________________, дана ___.___.2016.године

М.П.

Подизвођач,
_______________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем: Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. Из тих разлога је потребно копирати ову изјаву у
оноликом броју примерака колико има подизвођача. Сваки подизвођач потписује посебан образац изјаве.
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ПОГЛАВЉЕ 7- ОБРАЗАЦ МОДЕЛ УГОВОРА (Обавезан образац који чини саставни део
понуде)
УГОВОР
О НАБАВЦИ ЈЕДНОГ НОВОГ И НЕКОРИШЋЕНОГ
САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА
Закључен између:
Наручиоца Општинске управе Босилеград, са седиштем у Босилеграду, улица Георги Димитров број
82, ПИБ 100981381, матични број 07197144, телефон 017/877-337, телефакс 017/877-167, коју заступа
начелник Станиша Зиновиев, дипл.прав, као наручилац (у даљем тексту Наручилац)

1.

и
Понуђача _____________________________________________________________________, адреса
_________________________________; са ПИБ-ом ___________________, и МБ __________________,
број рачуна______________________ код ________________________________ банке, телефон
_____________, телефакс _______________, кога заступа __________________________________, као
Добављач добара (у даљем тексту Добављач)

2.

и
Групе понуђача који подносе заједничку понуду а коју чине чланови:
а) ____________________________________________, адреса _________________________________;
са ПИБ-ом ___________________, и МБ __________________, број рачуна______________________
код ________________________________ банке, телефон _____________, телефакс _______________,
кога заступа __________________________________,
б) ____________________________________________, адреса _________________________________;
са ПИБ-ом ___________________, и МБ __________________, број рачуна______________________
код ________________________________ банке, телефон _____________, телефакс _______________,
кога заступа __________________________________,
као Добављач добара (у даљем тексту
Добављач)
(уписати податке у зависности од наступа)

3.

Основ за закључење уговора:
Уговор о донацији између општине Босилеград и амбасаде Јапана у Србији;
Јавна набавка редни број 10/2016.
Број и датум одлуке о додели уговора: __________ од ___.___.2016.године.
Понуда Добављача број _____ од __.__.2016.године.
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

-

-

Члан 1.
Уговорне стране сагласно константују:
Да је Наручилац, покренуо и спровео поступак јавне набавке мале вредности добара-једног новог и
некоришћеног санитетског возила, L2H2;
Да је Наручилац након спроведеног поступка јавне набавке из претходног става овог члана изабрао
Добављача као најповољнијег понуђача по критеријуму најнижа понуђена цена, који је доставио
понуду код Наручиоца заведену под бројем ____ дана ___.___.2016.године.
Да предметна јавна набавка код Наручиоца има број 10 за 2016.годину;
Да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број ________ од __.__.2016.године у складу са
којом се закључује овај уговор између Наручиоца и Добављача;
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.
Предмет уговора је купопродаја једног новог и некоришћеног санитетског возила, L2H2.
Санитетско возило из претходног става овог члана има техничке карактеристике (спецификације) из
понуде Добављача број _______ од ___.___.2016.године (у даљем тексту овог Уговора: понуда Добављача).
САСТАВНИ ДЕЛОВИ УГОВОРА
Члан 3.
Саставни делови овог Уговора чине:
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1. Образац понуде из понуда Добављача.
2. Образац структуре понуђене цене из понуде Добављача.
3. Образац изјаве Добављача о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку
јавне набавке из понуде Добављача.
4. Образац Техничке карактеристике санитетског возила из понуде Добављача.
ВРЕДНОСТ УГОВОРА-ЦЕНА
Члан 4 .
Добављач ће испоручити ново и некоришћено санитетско возило које је предмет овог уговора за
уговорену цену од
1. Укупну цену без ПДВ-а: (динара)
Словима:
2. ПДВ: (динара)
3. Укупну цену са ПДВ-ом: (динара) (3=1+2)
Словима:
Средства за исплату угворене цене за набавку санитетског возила обезбеђена су по основу Уговора о
донацији закљученог између општине Босилеград и амбасаде Јапана у Републици Србији.
Уговорена цена из овог члана обухвата, поред цене добра које је предмет овог уговора и све остале
зависне трошкове Добављача као што су комплетни трошкови евентуалног царињења и сви други
трошкови који могу настати пре и након закључења уговора а везани су за испоруку предмета овог
Уговора.
Наручилац ће Добављачу, сагласно осталим условима из овог Уговора, исплатити износ без
обрачунатог пореза на додату вредност
Добављач ће бити ослобођен плаћања висине пореза на додату вредност из уговорене цене од стране
Пореске управе. Ослобађање се врши на основу споразума са донатором-амбасадом Јапана у Србији.
Добављач се обавезује да изда или потпише сва неопходна документа везана за ослобађање плаћања
пореза на додату вредност.
Уговорена цена из овог члана је фиксна односно непроменљива за цео период реализације овог
Уговора.
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 5.
Наручилац ће извршити исплату уговорене цене из члана 4. овог Уговора најдуже у року од 45
календарских дана рачунајући од дана извршене уредне примопредаје добра које је предмет овог Уговора.
Услов за исплату уговорене цене је записник о примопредаји и испостављена фактура.
Записник о примопредаји се сачињава на лицу места приликом утврђивања карактеристика
санитетског возила и осталих елемена испоруке. Записник мора да садржи одредбу да је Добављач
испоручио санитетско возило и остале елементе испоруке сагласно његовој понуди. Овај записник,
сачињавају овлашћена лица Наручиоца и Добављача.
Под овлашћеним лицем Наручиоца сматра се једно или више лица које одреди Наручилац ради
стручног прегледа или других правних радњи везаних за пријем санитетског возила.
Под овлашћеним лицем Добављача сматра се једно или више лица које је Добављач овластио да
изврши предају санитетског возила.
Фактура се Наручиоцу доставља најкасније 20 дана пре дана одређеног за примопредају у три
примерака. Испостављање фактуре након испоруке није могуће.
РОК ИСПОРУКЕ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА
Члан 6.
Добављач ће извршити испоруку санитетског возила које је предмет овог уговора у року од
_________ календарских дана рачунајући од дана закључења овог Уговора.
Дан закључења овог уговора је дан када је Добављач потписао уговор и исти завео у својим
пословним књигама.
Рок испоруке се изузетно може променити односно продужити у односу на рок из става 1. овог члана
у ситуацијама које су везане за испоруку предмета овог уговора а које се нису могле предвидети у тренутку
закључења овог Уговора.
Захтев за продужење рока у писменој форми подноси Добављач најкасније до истека последњег дана
уговореног рока из става 1. овог члана.
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У случају да Добављач поднесе захтев након истека последењег дана уговореног рока из става 1. овог
члана Наручилац ће исти одбацити односно неће дозволити продужење рока.
О оправданости поднетог захтева и времену трајања евентуалног продужетка рока испоруке
искључиво одлучује Наручилац.
Промена уговореног рока врши се закључењем Анекса на овај Уговор.
МЕСТО ИСПОРУКЕ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА
Члан 7.
Испорука-примопредаја санитетског возила које је предмет овог Уговора извршиће се у просторијама
Добављача ако се исте налазе на територији Републике Србије.
У случају да понуђач није из Републике Србије исти је дужан да предмет овог Уговора достави на
адресу наручиоца где ће се извршити примопредаја при чему сви трошкови доставе падају на терет
Добављача.
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА
Члан 8.
Добављач одговара Наручиоцу за квалитет санитетског возила. Санитетско возило мора бити ново и
некоришћено и мора имати карактеристике дате у понуди Добављача.
Приликом примопредаје санитетског возила наручилац ће утврђивати (контролисати) квалитет
испорученог санитетског возила. Контрола ће се вршити упоређивањем техничких карактеристика
испорученог санитетског возила и техничких карактеристика из понуде Добављача и контрола испоручених
докумената из члана 9. овог Уговора. Такође, наручилац ће утврђивати да ли има видљивих физичких
оштећења на санитетском возилу.
Наручилац може функционално извршити тестирање санитетског возила односно може извршити
тестирање радних карактеристика испорученог санитетског возила.
Уколико се у тренутку вршења контроле утврди да санитетско возило има недостатке то ће се
записнички констатовати. У записнику ће се констатовати да ли су недостаци отклоњиви или су
неотклоњиви.
Ако су недостаци отклоњиви понуђач ће исте отклонити у року од најдуже 5 (пет) дана. Када
Добављач отклони констатоване недостатке поново позива наручиоца да се изврши примопредаја.
Ако су недостаци неотклоњиви Добављач је у обавези да у року од најдуже 10 (десет) дана испоручи
ново санитетско возило са техничким карактеристика које је понуђач доставио у својој понуди.
У случају спора око контроле техничких и функционалних карактеристика односно квалитета између
наручиоца и понуђача меродавна је оцена стручне институције која ће бити уговорена између наручиоца и
понуђача.
Члан 9.
Уз испоручено санитетско возило Добављач је у обавези да Наручиоцу у тренутку примопредаје
преда следећа документа:
Упутство за руковање и одржавање санитетског возила (на српском језику),
Сервисна књижица за отклањање неисправности у гарантном року,
Комплетну документацију неопходну за регистрацију санитетског возила укључујући и извршен
технички преглед који мора да важи најмање три дана дуже од дана званично извршене примопредаје,
Уверење о испитивању возила издато од стране Агенције за безбедност саобраћаја.
У случају да Добављач не достави сва документа из овог члана Наручилац ће одбити пријем
санитетског возила.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ДОБАВЉАЧА
Члан 10.
Ради обезбеђења угворних обавеза, Наручилац од Добављача захтева доставу следећих средстава
финансијског обезбеђења:
1) Ради испуњења обавеза понуђача у поступку јавне набавке
Бланко сопствена меница као гаранцију за озбиљност понуде.
Сопствена меница за озбиљност понуде Добављач доставља уз понуду.
Сопствена меница за озбиљност понуде траје најмање 45 дана рачунајући од дана отварања понуда.
Сопствена меница за озбиљност понуде мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање које
је наведено у картону депонованих потписа, 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 и копију потврде о извршеној регистрацији менице.
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Пример меничног писма-овлашћења је саставни део ове конкурсне документације.
Наручилац ће уновчити сопствену меницу за озбиљност понуде у случају да понуђач:
• повуче своју понуду после отварања понуда,
• одбије да закључи уговор након што понуда понуђача буде изабрана,
• не достави потписан уговор у року не дужем од 7 дана рачунајући од дана када му је уговор,
потписан од стране наручиоца, достављен на потписивање,
• не достави сопствену меницу за добро извршење посла на начин и у роковима одређеним
овим уговором и понудом Добављача.
У случају да наручилац у одређеном законском року није у могућности да донесе одлуку о избору
најповољније понуде Добављач је дужан да продужи важење сопствене менице за озбиљност понуде за рок
који му одреди Наручилац.
2) Ради испуњења уговорних обавеза понуђача
А) Бланко сопствена меница као гаранцију за добро извршење посла.
Сопствена меница за добро извршење посла Добављач доставља најкасније у року од 10 (десет) дана
од дана закључења уговора.
Сопствена меница за добро извршење посла траје најмање 140 дана рачунајући од дана потписивања
уговора.
Сопствена меница за добро извршење посла мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање које је наведено у картону депонованих потписа, 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 и копију потврде о извршеној регистрацији менице.
Наручилац ће уновчити сопствену меницу за добро извршење посла у случају да понуђач:
• Не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђеним овим
уговором.
• Не достави сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року у роковима и на
начин предвиђеним овим уговором.
У случају да дође до продужења рока испоруке санитетског возила из члана 6. овог Уговора
Добављач је дужан да продужи важење менице за добро извршење посла за период од 10 дана дуже од
задњег дана рока за који се продужава испорука.
Б) Бланко сопствена меница као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.
Сопствена меница за отклањање недостатака у гарантном року Добављач доставља најкасније у
тренутку вршења примопредаје санитетског возила.
Сопствена меница за отклањање недостатака у гарантном року траје 15 (петнаест) дана дуже од
гарантног рока који Добављач даје у својој понуди.
Сопствена меница за отклањање недостатака у гарантном року мора бити евидентирана у Регистру
меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање које је наведено у картону депонованих потписа, 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 и копију потврде о извршеној
регистрацији менице.
Наручилац ће уновчити сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да
понуђач не буде отклоњавао недостатке у гарантном року сходно условима гаранције.
УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Члан 11.
Добављач ће део јавне набавке извршити преко подизвођача чији је назив ______________________
____________________________________________________________, а чији су детаљни подаци дати у
обрасцу понуде Добављача који је саставни део овог Уговора.
Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за испоручена
добра од стране подизвођача, као да их је сам испоручио.
(Напомена: попуњава се само у случају да Добављач наступа са подизвођачем.)
РАСКИД УГОВОРА
Раскид уговора од стране Наручиоца
Члан 12.
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Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор у случају да:
а) Добављач не испоручи санитетско возило у уговореном року из члана 6. овог уговора а рок није
продужен на начин прописан чланом 6. овог Уговора.
б) Добављач испоручи санитетско возило које није ново и некоришћено, који нема техначке
карактеристике као техничке карактеристике дате у својој понуди, које има видљивих и сакривених физичких
недостатака и исти не замени у року и на начин из члана 8. овог Уговора.
в) Добављач приликом примопредаје не преда Наручиоцу документа из члана 9. овог уговора.
г) Добављач у року из члана 10. овог Уговора не преда Наручиоцу сопствену соло меницу
каогаранцију за добро извршење посла.
Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид Уговора и доставља се Добављачу.
У случају једностраног раскида уговора Наручилац ће активирати одговарајуће средство обезбеђења
понуде.
Раскид уговора од стране Добављача
Члан 13.
Добављач може тражити раскид уговора у случају наступа ситуација као последица техничкотехнолошких несрећа и других несрећа везаних за реализацију овог Уговора а које се нису могле предвидети
у тренутку потписивања овог Уговора и то подношењем захтева за раскид Наручиоцу.
Захтев за раскид се може поднети најкасније до истека задњег дана уговореног рока за испоруку
добра које је предмет овог уговора. Захтев поднет након истека овог рока Наручилац ће одбити.
О оправданости захтева Добављача за раскид уговора на начин из става 1. овог члана одлучује
Наручилац.
МЕРОДАВНИ ПРОПИСИ
Члан 14.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе важећег Закона о
облигационим односима.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 15.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Трговинског суда у Лесковцу.
Члан 16.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.
Члан 17.
Овај Уговор је сачињен у пет једнаких примерака, два за Добављача а три за Наручиоца.
У Г О В А Р А Ч И:
Добављач,
_____________________ м.п.

Наручилац,
м.п. __________________________

НАПОМЕНА: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем (Добављачем).
Добављач је у обавези да сва остављена поља попуни подацима из своје понуде и да законски
заступник потпише и печатом овери овај модел уговора.
У случају да понуду подноси група понуђача као заједничку понуду група понуђача може да се
определи да образац модела уговора 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.
Подаци уписани у празна поља овог модела уговора морају одговарати подацима из осталих образаца
понуде Добављача.
Уколико Добављач не потпише и печатом овери овај модел уговора а у осталим обрасцима своје
понуде су садржани сви тражени подаци Наручилац ће позвати Добављача да се изјасни да ли прихвата
модел уговора или не прихвата. У случају да Добављач прихвати модел уговора и у исто време је
најповољнији Наручилац ће му доделити уговор. У случају да Добављач не прихвати модел уговора
Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Осенчене делове уговора понуђачи не попуњавају.
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(8) ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА
(Обавезан образац који чини саставни део понуде)
Као понуђач у јавној набавци једног новог и некоришћеног санитетског возила изјављујемо да ћемо, у
случају да се нашем предузећу додели уговор, испоручити ново и некоришћено санитетско возило следећих
карактеристика (спецификација):

Р.бр.

КАРАКТЕРИСТИКА

ПРОИЗВОЂАЧ И МОДЕЛ
1.
Назив произвођача основног возила
2.
Модел основног возила
Назив произвођача надоградње (преправке)
3.
осовног возила у санитетско возило
4.
Димензије L2H2
ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЗИЛА
5.
Тип возила
6.
Стање возила
7.
Боја
8.
Година производње
9.
Количина
МОТОР
10.
Снага мотора, kW
11.
Погонско гориво
12.
Емисиона класа
13.
Запремина мотора, cm3
КАБИНА ВОЗАЧА
14.
Број седишта (возач+сувозач)
15.
Преграда возачког и болесничког простора
16.
Серво волан
17.
Седиште возача
18.
Мењач
ДИМЕНЗИЈЕ ВОЗИЛА
19.
Дужина возила, мм
20.
Ширина возила без ретровизора, мм
21.
Висина возила, мм
22.
Висина болесничког простора, мм
23.
Ширина болесничког простора, мм
ОПРЕМА ВОЗИЛА
24.
АБС
25.
Ваздушни јастук
26.
Клима са филтером за прашину
27.
Електроподизачи предњих стакала
28.
Централна брава са даљинским командама
29.
Кодирани кључ
30.
Електроподесеви спољни ретровизори
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВОЗИЛА
Обележавање возила извршено је рефлектујућом
фолијом са графичким симболима и исписивањем
кориснака на предњим вратима са обе стране и на
31.
задњем делу са стране пацијента графички
симболи и исписивање назива донатора. Стакла
болесничког простора затамњена фолијом.
Сертификована ЛЕД светлосна конзола са две
32.
светлосне групе. Електронска хорна са

Поседовност
(описати карактеристику или уписати вредност
или заокружити)

ДА

НЕ

Санитетско возило

1

ДА

НЕ

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА

НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ
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завијајућим тоном. Једна ЛЕД конзола позади.
Два ЕЦЕ сертификована плава блинкера напред
на бранику.
БОЛЕСНИЧКИ ПРОСТОР
Унутрашњост болесничког простора комплетно
33.
обложен
полиестерским
оплатама
са
комбинацијом АБС пластике.
На левој страни возила уграђени орман целом
висином прилагођен додатној опреми, као што је
34.
дефибрилатор, аспиратор, респиратор, удлаге,
торбе и ситан санитетски материјал.
Плафон возила је од полиестера и поседује канале
за равномерно расхлађивање простора, два
35.
рукохвата целом дужином фиксираних на
ојачања и инфузиони бокс за две боце.
Остакљена двокрилна задња врата са отварањем
1800 и клизна бочна десна врата са клизним
36.
стаклом, пресвучена полиестерским оплатама са
изолацијом, а на стаклима фолије које пружају
једносмерну видљивост.
37.
Лева бочна страна без стакала.
Број седишта у болесничком простору 3 (три) и
то једно седиште за пратиоца иза главе пацијента,
38.
једно анатомско седиште са руконаслоном у
правцу вожње а два помоћна седишта бочно.
У полиестерској плафоњери усађена независна
светла у зони изнад носила тако да омогућавају
циљано осветљење комплетног тела пацијента.
39.
Целом дужином возила је уграђена неонска или
ЛЕД расвета. Сва светла се укључују независно
са командне табле у болесничком простору.
Климатизација и грејање болесничког простора је
независно и укључује се на командној табли у
болесничком простору. Грејач је постављен на
начин да не омета манипулацију пацијената и
40.
пратиоца као и опреме и да не умањује користан
простор.Емисиона температура са грејача је
максимум 800С. На крову постоји двосмерни
вентилатор минималне снаге 40 W.
Климатизација болесничког простора је изведена
или посебним уређајем или надоградњом
41.
основног клима уређаја. (У десно поље

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

поседовност
описати
начин
извођења
климатизације у болесничком простору).

42.

43.

44.

Цео ентеријер болесничког простора је израђен
на начин да су сви спојеви заливени и делују као
јединствена компактна целина, а у случају
потребе да се могу лако демонтирати. Дизајн
ентеријера је беле боје и све оплате су са термо
звучном изолацијом без хладних мостова.
Инсталација водова 12 V је посебно изведена са
акумулатора
независно
од
стандардне
инсталације возила и иста је проведена кроз
фиксирана панцир црева. Сваки прикључак и
потрошач поред главног осигурача је обезбеђен
посебним осигурачем лако доступним на
командној табли. На орману има уграђено
најмање три утичнице 12 V
Додатна опрема: ПП апарат, корпа за
отпатке,бочни рукохват на бочним вратима и
фиксни бокс за носило.
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МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА
Кисеоничка боца од 10 литара. Две носеће
конструкције са фиксатором кисеоничне боце 10
45.
л, развод кисеоника са умањивачем притиска,
протокомером и овлаживачем.
Аутоматско санитетско склопиво носило. Носило
је са точковима са одговарајућим појасевима, са
могућношћу блокирања у лежишту, које је
фиксирано на колица са склопивим ногама.
46.
Носило поседује ручице за ношење на извлачење,
и има могућност подешавања наслона до 650, има
душек пресвучен материјалом који се лако пере и
дезинфикује. Носивост је најмање 180 кг.
Спинална даска са каишевима и имобилизатором
47.
главе
48.
Појас за имобилизацију и извлачење – КЕД
49.
Аспиратор батеријски 16Л са посудом од 1000 мл
50.
Шанцове крагне – 3 ком
51.
Кардиолошка столица
52.
Мерач притиска зидни
ОСТАЛА ОПРЕМА
Обавезна опрема прописана Правилником о
подели моторних и прикључних возила и
53.
техничким условима за возила и саобраћај на
путевима („Службени гласник РС“, број 40/2012,
102/2012 ... 111/2015 и 14/2016).

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА

НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ

ДА

НЕ

У _______________________, дана ___.___.2016.године.

Понуђач/члан групе понућача,
М.П. _______________________________

УПУТСТВО
о начину попуњавања обрасца техничке карактеристике (спецификације)
У овом обрасцу уписане су карактеристике санитетског возила које су од значаја за упоређивање понуде у
смислу да ли је иста одговарајућа или не. С тим у вези, у колони поседовност потребно је описати односно
уписати вредност односно заокружити дате могућности за поједине карактеристике.
Пример: за опис катактеристике 1. серво волан потребно је уписати са које је стране и да ли је подесив
по висини (леви, подесив), 2. за погонско гориво (пример: евро дизел), 3. за мењач потребно је уписати број
брзина+рикверц (пример: 6+Р).
Пример: за вредност 1. година производње потребно је упиусати годину у којој је возило произведеномисли се на годину производње основног возила (пример: 2016...) 2. снага мотора потребно је уписати снагу
мотора у kW (пример: 81).
Пример: за заокруживање потребно је заокружити понуђене могућности дате као „ДА“ или „НЕ“.
Пре него што понуђач почне са попуњавањем овог обрасца потребно је да поред себе има штампане
тражене техничке карактеристике (спецификације) из поглавља 2 ове конкурсне документације.
У случају да понуду подноси понуђач или понуђач уз ангажовање подизвођача овај образац потписује и
печатом оверава овлашћно лице понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача као заједничку понуду овај образац потисује и својим
печатом оверава овлашћено лице сваког члана групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити овај образац спецификације.
Напомена: Податке у колони поседовност морају бити читко уписани и не могу бити двосмислени.

У случају да понуђач понуди санитетско возило које нема техничке карактеристике
(спецификације) тражене у поглављу 2 ове конкурсне документације наручилаћ ће овакву понуду
одбити као НЕОДГОВАРАЈУЋУ.
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На основу Закона о меници („Службени лист ФНРЈ“, број 104/46 и 18/58, „Службени лист СФРЈ“,
број 16/65, 54/70, 57/89 и „Службени лист СРЈ“, број 46/96),
Дужник: ______________________________________________ из ________________________,
адреса: _________________________________________________________, матични број _________________
ПИБ ______________, текући рачун ___________________________код ____________________ банке
издаје

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
Повериоцу: Општинска управа општине Босилеград, матични број 07197144, ПИБ 100981381 са
седиштем у Босилеграду, улица Георги Димитров 82.
Овим Дужник уз предату бланко сопствену меницу, овлашћује Повериоца да меницу, серијски број
___________________, може попунити у износу од 10% од укупне вредности понуде без пдв-а за јавну
набавку једног новог и некоришћеног санитетског возила, број јавне набавке 10 за 2016.годину.
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу на износ од 10% од укупне вредности понуде без пдв-а
односно на износ од _______________________ динара и да безусловно и без протеста и трошкова, вансудски
у складу с важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника код свих пословних банака, а у
корист Повериоца.
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да исплату-плаћање изврше на терет свих наших рачуна,
као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема
довољно средстава изи због поштовања приоритета у наплати с рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на
сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Поверилац може захтевати исплату менице ако Дужник: повуче своју понуду после отварања понуде;
одбије да закључи уговор након што његова понуда буде изабрана као најповољнија; не достави потписан
уговор у року не дужем од 7 (седам) дана рачунајући од дана када му је достављен уговор на потписивање;
наконзакључења уговора не достави средство обезбеђења за добро извршење посла, на начин како је
захтевано уговором, односно конкурсном документацијом.

У _______________________, дана ___.___.2016.године.

ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Ово менично овлашћење мора бити потписано од лица дужника које је наведено у
картону депонованих потписа.
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ПОГЛАВЉЕ 8-УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1) ЈЕЗИК НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА
Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
Понуђач даје понуду на језику на којем је припремљена конкурсна документација, односно на
српском језику.
Наручилац који у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде
преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела
понуде.
У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, на српском језику.
2) НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђачи су у обавези да ову конкурсну документацију детаљно проуче и у свему поступају у
складу са истом. За додатне информације и објашњења везану за припрему конкурсне документације
потребно је благовремено се обратити наручиоцу.
Понуђачи су у обавези да користе искључиво обрасце који су саставни део ове конкурсне
документације.
Од изузтеног значаја је да понуђачи прате Портал јавних набавки и то део који се односи на јавну
набавку која је предмет ове конкурсне документације. Интернет страница Портала јавних набавки је
http://portal.ujn.gov.rs. Наручилац ће сходно одредбама Закона вршити објављивање аката у законском року.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача и контакт особу.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Босилеград, улица Георги Димитров број
82-17540 Босилеград, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку санитетског возила, ЈН број 10/2016-НЕ
ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15.06.2016.године до
12,00 часова, без обзира на начин доставе.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, обележити време пријема и евидентирати
број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и као
таква ће бити одбијена. Оваква понуда ће бити враћена понуђачу неотворена односно онаква какву је
наручиоц примио.
3) ПАРТИЈЕ
Јавна набавка није обликована по партијама.
4) ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуда 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: Општинска управа општине
Босилеград, улица Георги Димитров број 82-17540 Босилеград, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку санитетског возила“, ЈН број 10/2016-НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку санитетског возила“, ЈН број 10/2016-НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку санитетског возила“, ЈН број 10/2016-НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте 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 измени, допуни или опозове своју понуду.
6) САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као подизвођач, нити може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7) ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду
подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може
бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу.
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 4 конкурсне документације, а у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања
испуњености тражених услова.
У случају да подизвођач достави образложен захтев да се, за део набавке који је извршио, пребаце
средства на његов текући рачун, наручилац ће о томе одлучивати. У случају да наручилац уважи
образложени захтев исти ће део средстава пребацити на текући рачун подизвођача. Висина коју ће наручилац
пребацити у том случају је уписани износ за подизвођача у обрасцу структуре понуђене цене икли проценат
учешћа тог подизвођача уписан у делу за подизвођача обраца понуде.
8) ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача, као заједничку понуду.
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. став 4. тачка.1) и 2) Закона и то податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем,
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Саставни део споразума је и одредница да ли обрасце у конкурсној документацији и то: образац
понуде, образац структуре понуђене цене, образац модел уговора и образац техничке карактеристике
санитетског возила потписују и печатом оверавају сви чланови групе понуђача или овлашћују да то уради
један члан групе понуђача. Ако се опредељују за једног члана групе понуђача мора се уписати назив и адреса
тог члана групе. Такође, споразумом се мора одредити ко издаје соло меницу (за озбиљност понуде, добро
извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року).
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
имезадругара.
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.
9.1.1.Начин плаћања
Плаћање ће се извршити преносом уговореног износа на текући рачун понуђача.
Наручилац не дозвољава авансну уплату.
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, наручилац може пренети доспела
потраживања директно подизвођачу на његов захтев и то за део набавке која се извршава преко тог
подизвођача, који део је тачно наведен у обрацу понуде и вредносно исказан у обрасцу структуре понуђене
цене, кога понуђач подноси уз понуду.
Средства за реализацију јавне набавке обезбеђена су по уговору о донацији потписаног између
општине Босилеград и амбасаде Јапана у Републици Србији и иста су пренешена на рачун буџета општине
Босилеград. Ова средства су ослобођена плаћања пдв-а.
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9.1.2.Рока плаћања
Наручилац ће извршити исплату уговореног износа најкасније у року од 45 календарских дана од
дана извршене примопредаје предмета јавне набавке и уредно примљене фактуре.
9.1.3.Услови плаћања
Наручилац ће извршити плаћање након извршене испоруке санитетског возила, потребне
документације уз санитетско возило и испостављене фактуре од стране понуђача.
Сматра се да је понуђач испоручио санитетска возило ако овлашћена лица наручиоца и понуђача
потпишу записник о примопредаји санитетског возила у коме констатују да је понуђач испоручио
санитетско возило и сву пратећу документацију сагласно његовој понуди и одредбама уговора закљученог
између наручиоца и понуђача.
Фактура се испоставља од стране понуђача у три примерка најкасније 20 дана пре дана испоруке
санитетско возила (време потребно да наручилац код надлежне Пореске управе ослободи понуђача плаћања
пдв-а. Ослобађање након испоруке санитетског возила није могуће. Наручилац не одговара за неажурне
поступке понуђача везано за ослобађање од плаћања пдв-а. Детаљи везани за ослобађање од пдв-а биће
утврђени благовремено са изабраним понуђачем).
Под овлашћеним лицем Наручиоца сматра се једно или више лица које одреди Наручилац ради
стручног прегледа или других правних радњи везаних за испоруку санитетског возила.
Под овлашћеним лицем понуђача сматра се једно или више лица које је понуђач овластио да изврши
предају санитетског возила.
У случају да понуђач испоручи возило које не одговара санитетском возилу из његове понуде и
уговора овлашћена лица наручиоца неће потписати записник о примопредаји.У том случају понуђач је у
обавези да испоручи уговорено санитетско возило које одговара његовој понуди и уговору у року од
најкасније 5 (пет) дана. Ако понуђач у овом року не испоручи санитетско возило наручилац ће раскинути
уговор и наплатити одговарајуће финансијско средство обезбеђења извршења уговорних обавеза.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок за испоручено санитетско возило износи најмање 24 месеци без обзира на пређену
километражу.
Гарантни рок за медицинска средства која су саставни део санитетског возила износ минимум 24
месеци.
За санитетско возило које је предмет ове јавне набавке понуђач мора имати уверење Агенције за
безбедност саобраћаја, издато у складу са Правилником о испитивању возила („Службени гласник РС“, број
8/2012, 13/2013, 31/2013, 114/2013, 40/2014, 140/2014, 18/2015 и 82/2015).
Издате гаранције од стране понуђача се не могу користити за штете настале услед нестручног
коришћења санитетског возила од стране наручиоца.
9.3. Захтев у погледу рока испоруке санитетског возила
Рок испоруке санитетског возила је најмање 30 а најдуже 90 календарских дана рачунајући од дана
потписивања уговора.
Под даном потписивања уговора рачуна се дан у коме је понуђач потписао уговор и завео у својим
пословним књигама.
У случају да понуђач понуди краћи рок испоруке исти то мора доказати наручиоцу. У случају да
понуђач понуди дужи рок испоруке од 90 календарских дана понуда таквог понуђача ће бити одбијена као
неприхватљива за наручиоца.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
10) ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати
у обзир цене без пореза на додату вредност.
Наручилац ће исплатити износ цене без пдв-а. Понуђач ће бити ослобођен плаћања пдв-а.
У цену су урачунати сви зависни трошкови понуђача.
Цена је фиксна и не може се мењати.
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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 у обрасцу структуре понуђене цене.
Исказана цена у обрасцу понуде и у обрасцу структуре понуђене цене мора бити идентична.
11) ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Наручилац тражи средства обезбеђења испуњена обавеза понуђача и то:
1) Ради испуњења обавеза понуђача у поступку јавне набавке
Бланко сопствена меница као гаранцију за озбиљност понуде.
Сопствена меница за озбиљност понуде понуђач доставља уз понуду.
Сопствена меница за озбиљност понуде траје најмање 45 дана рачунајући од дана отварања понуда.
Сопствена меница за озбиљност понуде мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање које је наведено у картону депонованих потписа, 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 и копију потврде о извршеној регистрацији менице.
Менично писмо-овлашћење је саставни део ове конкурсне документације.
Наручилац ће уновчити сопствену меницу за озбиљност понуде у случају да понуђач:
• повуче своју понуду после отварања понуда,
• одбије да закључи уговор,
• не достави потписан уговор у року не дужем од 7 дана рачунајући од дана када му је уговор,
потписан од стране наручиоца, достављен на потписивање,
• не достави сопствену меницу за добро извршење посла на начин и у роковима одређеним
овим уговором и понудом понуђача.
2) Ради испуњења уговорних обавеза понуђача
А) Бланко сопствена меница као гаранцију за добро извршење посла.
Сопствена меница за добро извршење посла понуђач доставља најкасније у року од 10 (десет) дана од
дана закључења уговора.
Сопствена меница за добро извршење посла траје најмање 140 дана рачунајући од дана потписивања
уговора.
Рок важења сопствене менице за добро извршење посла мора се продужити на захтев наручиоца у
случају настанка непредвиђених ситуација које могу утицати на извршење уговорних обавеза а које нису
биле познате у тренутку закључења уговора. Рок се продужава за период за који трају непредвиђене
ситуације.
Сопствена меница за добро извршење посла мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање које је наведено у картону депонованих потписа, 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 и копију потврде о извршеној регистрацији менице.
Наручилац ће уновчити сопствену меницу за добро извршење посла у случају да понуђач:
• Не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђеним овим
уговором.
• Не достави сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року у роковима и на
начин предвиђеним овим уговором.
Б) Бланко сопствена меница као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.
Сопствена меница за отклањање недостатака у гарантном року понуђач доставља најкасније у
тренутку вршења примопредаје санитетског возила.
Сопствена меница за отклањање недостатака у гарантном року траје 15 (петнаест) дана дуже од
гарантног рока који Добављач даје у својој понуди.
Сопствена меница за отклањање недостатака у гарантном року мора бити евидентирана у Регистру
меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање које је наведено у картону депонованих потписа, 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
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пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу–писму и копију потврде о извршеној
регистрацији менице.
Наручилац ће уновчити сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да
понуђач не буде отклоњавао недостатке у гарантном року сходно условима гаранције.
12) ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
13) ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, скенирано путем Емаила на Е-маил ljzaharijev@gmail.com или на факс број 017/877-167 тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека
рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор 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 број 10/2016“.
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. Обавештење о продужењу рока наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
Лице за контакт испред наручиоца је Љубен Захаријев, 017/878-531, 063/282-014 или
ljzaharijev@gmail.com .
14) ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда,
а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу
код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по
позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу 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.
15) 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.
16) НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА И САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Начин подношења:
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има
интерес за доделу уговора у конкртном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи
штету због поступања наручиоца супротно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права подноси се на адресу наручиоца и то непосредно или путем поште
препорученом пошиљком са повратницом, у писменој форми, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (Немањина 22-26, Београд).
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Рокови за подношење:
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније
три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац
захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет
најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из члана 108.Закона или одлуке о обустави поступка из
члана 109.Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на
Портал јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека
рока за подношење 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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са
одредбама члана 150. Закона.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Садржина потпуног захтева за заштиту права:
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;
7) потпис подносиоца.
Износ таксе из члана 156.Закона:
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да изврши уплату таксе и то:
Ако се уплата таксе врши налогом за пренос, исти се мора попунити на следећи начин:
У пољу „дужник-налогодавац“ редом се уписује Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева
за заштиту права;
У пољу „сврха плаћања“ редом се уписује: ЗЗП; назив наручиоца, број или ознака јавне набавке;
У пољу „прималац“ уписује се: Буџет Републике Србије;
У пољу „шифра плаћања“ уписује се број 153 или 253;
У пољу „валута“ уписује се РСД;
У пољу „износ“ уписује се износ од 60.000,00 (шездесетхиљададинара);
У пољу „рачун дужника-налогодавца“ уписује се текући рачун налогодавца;
У пољу „рачун повериоца-примаоца“ уписује се текући рачун број 840-30678845-06;
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 слично.
Ако се уплата таксе врши налогом за уплату, исти се мора попунити на следећи начин:
У пољу „дужник-налогодавац“ редом се уписује Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева
за заштиту права;
У пољу „сврха плаћања“ редом се уписује: ЗЗП; назив наручиоца, број или ознака јавне набавке;
У пољу „прималац“ уписује се: Буџет Републике Србије;
У пољу „шифра плаћања“ уписује се број 153 или 253;
У пољу „валута“ уписује се РСД;
У пољу „износ“ уписује се износ од 60.000,00 (шездесетхиљададинара);
У пољу „рачун примаоца“ уписује се текући рачун број 840-30678845-06;
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 слично.
Детаљи везани за уплату таксе и други детаљи око подношења захтева за заштиту права дати су на
интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs
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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.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чланова од 138. до 166. Закона.
17) РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен у року од 8 дана од дана
протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана од дана протека рока за
подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати
одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен
захтев за заштиту права.
Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци у року од седам дана
од дана пријема, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. У том
случају наручилац ће наплатити одговарајуће средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.
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.
На ову јавну набавку ће се примењивати и:
- Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан Законом о јавним набавкама
(Службени лист СРЈ", број 33 од 11.јула 1997, 31/01, Службени гласник РС“, број 30 од 7. маја 2010);
- Законом о облигационим односима након закључења уговора о јавној набавци ("Службени лист
СФРЈ", број 29/78, 39/85, 57/89 и "Службени лист СРЈ", број 31/93);
-Правилници које је објавило Министарство финансија везано за поступак јавне набавке („Службени
гласник РС“, број 83/2015 и 86/2015).
Желимо Вам пуно успеха!
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