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НAПОМЕНA:
Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и у свему
поступите по истој. За додатне информације и објашњења, евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу. Заитересована
лица дужна су да прате Пoртал jавних набавки и интернет страницу Наручиоца како би благовремено били
обавештени о изменама, допунама и појашњењима Конкурсне документације, обзиром да је Наручилац у
складу са чланом 63. став 1. ЗЈН дужан да све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу
јавних набавки и својој интернет страници. У складу са чланом 63. став 2. и 3. ЗЈН, Наручилац ће додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
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I

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Предметна јавна набавка бр. ЈН 1.1.5/2017 – Набавка опреме за пољочуварску службу,
спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима
се уређују јавне набавке („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015).
1. Назив и адреса Наручиоца
Наручилац: Општинска управа општине Нови Кнежевац
Адреса: Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац
ПИБ: 101460424
Матични број: 08385327
Интернет страница: www.noviknezevac.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Поступак се спроводи као јавна набавка мале вредности, у складу са Законом и подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈН 1.1.5/2017 – Набавка опреме за пољочуварску службу.
Набавка је обликована по партијама.
Партија 1 – теренско возило,
Партија 2 – мопеди,
Партија 3 – радне униформе,
Партија 4 – мобилни телефони, лаптоп, дрон,
Партија 5 – двогледи, дурбини за ноћно осматрање, ручне лампе.
Ознака из општег речника набавке:
Партија 1: 34113300 – теренска возила,
Партија 2: 34420000 – мопеди и бицикли са помоћним мотором,
Партија 3: 18110000 – радна одећа, 1881000 – обућа, осим спортске и заштитне обуће,
Партија 4: 32250000 – мобилни телефони, 30213100 – преносиви рачунари,
34711200 – беспилотне летелице,
Патрија 5: 31521320 – батеријске лампе, 38631000 – двогледи, 38635000 – телескопи
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт
Особа за контакт – Дамир Недељков, дипл.економиста мастер
e-mail: javnenabavke@noviknezevac.rs
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II

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈН 1.1.5/2017 – Набавка опреме за пољочуварску службу.
2. Партије
Набавка је обликована по партијама, и то:
Партија 1 – теренско возило,
Партија 2 – мопеди,
Партија 3 – радне униформе,
Партија 4 – мобилни телефони, лаптоп, дрон,
Партија 5 – двогледи, дурбини за ноћно осматрање, ручне лампе.
3. Назив и ознака из општег речника набавке
Партија 1: 34113300 – теренска возила,
Партија 2: 34420000 – мопеди и бицикли са помоћним мотором,
Партија 3: 18110000 – радна одећа, 1881000 – обућа, осим спортске и заштитне обуће,
Партија 4: 32250000 – мобилни телефони, 30213100 – преносиви рачунари,
34711200 – беспилотне летелица,
Патрија 5: 31521320 – батеријске лампе, 38631000 – двогледи, 38635000 – телескопи
4. Врста поступка јавне набавке
Поступак јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима
се уређују јавне набавке.

III

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС ТРАЖЕНИХ
ДОБАРА

1. Врста, техничке карактеристике, количина и опис добара – Добра која су предмет
набавке ближе су одређена у поглављу VII - Структура цене са упутством како да се
попуни.
Партија 1 – теренско возило
Ред. бр.
1.

Опис
LADA NIVA 4х4 или еквивалент
• Норма токсичности издувних гасова – EURO 6,
• Број врата – 3,
• Број седишта – 4,
• Међуосовинско растојање – 2200 mm,
• Тежина празног возила – 1210 kg,
• Димензије возила у mm (ДхШ(*)хВ) – 3740 mm х
1680 (*1814) mm х 1640 mm (*ширина са отвореним
ретровизорима),
• Запремина склопљеног пртљажника – 265 l,
• Растојање од коловоза (клиренс) са гумама 185/75R16 – 213 mm,

Јед. мере
kom

Количина
1
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• Радијус окретања – 5,5 m,
• Челичне фелне – 5Ј16,
• Гуме – 185/75-R16,
• Радна запремина мотора, број цилиндара, број
вентила – 1690ccm, 4 цилиндра у линији, 8 вентила,
• Максимална снага – 61kW,
• Максимални обртни момент – 5000 o/min,
• Убризгавање горива – директно,
• Гориво – безоловни бензин,
• Квачило – суво, самоподешавајуће, хидраулично,
• Мењач – мануелни са 5 брзина,
• Управљачки механизам – хидраулични серво волан,
• Погон – 4х4 са редукцијом преноса и блокадом
диференцијала,
• Кочиони систем – ABS, напред диск, позади добош,
• Боја – по договору.

Партија 2 – мопеди
Ред. бр.
1.

Опис
TOMOS AUTOMATIK SPRINT или еквивалент
• Радна запремина – 49 ccm,
• Снага мотора – 1,7 kW,
• Тип мотора – двотактни,
• Хлађење мотора – ваздушно,
• Стартовање мотора – механичко („kick“),
• Трансмисија – аутоматски мењач са две брзине,
• Резервоар – 4 литра,
• Предња кочница – 105 mm добош,
• Задња кочница – 105 mm добош,
• Предњи пнеуматик – 2.25-16'',
• Задњи пнеуматик – 2.25-16'',
• Дужина – 1640 mm,
• Висина седишта – 780 mm,
• Боја – по договору,
• Тежина – 59 kg.

Јед. мере
kom

Количина
4

Јед. мере
kom

Количина
5

kom

5

kom

5

Партија 3 – радне униформе
Ред. бр.
1.

2.

3.

Опис
Зимске радне униформе
• Дводелно одело произведено од 65% PE и 35%
памука,
• Панталоне на трегере, блуза и зимски уложак,
• 220-240 gr/m²,
• Боја по договору.
Летње радне униформе
• Дводелно одело произведено од 65% PE и 35%
памука,
• Панталоне на трегере и блуза,
• 220-240 gr/m²,
• Боја по договору.
Дубоке радне ципеле ALFA 6911 O1 SRC или
еквивалент
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4.

5.

• Без челичне капе и листа,
• Постављене вишеслојним мрежастим материјалом,
• Ђон је уљно-кисело отпоран, антистатик,
противклизни,
• Абсорбер енергије у области пете,
• Боја црна.
Плитке радне ципеле BETA 6211 O1 SRC или
еквивалент
• Без челичне капе и листа,
• Постављене вишеслојним мрежастим материјалом,
• Ђон је уљно-кисело отпоран, антистатик,
противклизни,
• Абсорбер енергије у области пете,
• Боја црна.
Гумене чизме GINOCCHIO или еквивалент
• PVC чизме,
• Постава од полиестера,
• Ђон отпоран на уља и угљоводонике, антистатик,
противклизни,
• Абсорбер енергије у области пете,
• Боја црна.

kom

5

kom

5

Јед. мере
kom

Количина
5

kom

1

Партија 4 – мобилни телефони, лаптоп, дрон
Ред. бр.
1.

2.

Опис
Мобилни телефон Gigabyte GSmart Classic Pro или
еквивалент
• Величина екрана – 5.0 инча,
• Тип екрана – IPS LCD,
• Резолуција екрана – 1280х720 пиксела,
• Процесор – ARM Cortex-A7 1.4GHz Octa-Core,
MediaTek MT6592 SoC 28nm,
• Графичка картица – Mali-450MP4 (četri
jezgra@700MHz, OpenGL ES 2.0),
• Радна меморија – 1GB,
• Интерна меморија – 8GB,
• Дуал сим – ДА,
• Меморијска картица – microSD до 32GB,
• Задња камера – 13MPix, LED Flash,
• Предња камера – 5Mpix,
• Оперативни систем – Android 5.1 Lollipop,
• Повезивање – WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth, GPS, FM
Radio, microUSB,
• Батерија – Li-ion 2000 mAh,
• Мрежа – HSPA+/ WCDMA/ EDGE/ GPRS/ GSM
HSPA+ до 21Mbps,
Лаптоп HP Notebook - 15-ay050nm, Y0A91EA или
еквивалент
• Процесор – Intel® Celeron® N3060 (1.6 GHz, up to
2.48 GHz, 2 MB cache, 2 cores),
• Меморија – 4 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 4 GB),
• Хард диск – 500 GB 5400 rpm SATA,
• Графичка картица – Intel® HD Graphics 400,
• Екран – 39.6 cm (15.6") diagonal HD SVA BrightView
WLED-backlit (1366 x 768),
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3.

• Оптички уређај – SuperMulti DVD burner,
• Мрежа – Integrated 10/100 BASE-T Ethernet LAN,
802.11b/g/n (1x1) and Bluetooth® 4.0 combo (Miracast
compatible),
• Повезивање – 1 HDMI; 1 headphone/microphone
combo; 2 USB 2.0; 1 USB 3.0; 1 RJ-45, 1 multi-format
SD media card reader,
• Веб камера – HP Webcam with integrated digital
microphone,
• Начин уноса података – тастатура са издвојеним
нумеричким делом, TouchPad,
• Батерија – 4-cell, 41 Wh Li-ion,
• Оперативни систем – Windows 10 Home,
• Маса – 2.04 kg.
Дрон DJI Phantom 2 Zenmuse H4-3D Edition или
еквивалент
• Тежина – 1000 gr (са батеријом и пропелером),
• Брзина – узлетање: 6 m/s; слетање: 2 m/s; максимална
брзина летења: 15 m/s; максимална угаона брзина: 200
°/s; максимални угао набига: 35,
• Величина – 350 mm,
• Камера – GoPro Hero4 Black,
• Батерија – DJI Smart Battery 5200 mAh, 11.1V; Tip:3S
LiPo,
• Оперативни систем – Windows XP SP3; Windows 7;
Windows 8,
• Остале функције – време летења: 25 минута;
носивост: 1300 gr; радна температура: -10°C ~ 50°C.

kom

1

Јед. мере
kom

Количина
5

kom

5

Партија 5 – двогледи, дурбини за ноћно осматрање, ручне лампе
Ред. бр.
1.

2.

Опис
Двоглед Delta Optical Forest II 10x50 или еквивалент
• Пречник објектива – 50 mm,
• Увећање – 10 пута,
• Видно поље – 94 m / 100 m,
• Поље близине – 4 m,
• Видни угао – 5,4 степена,
• Пречник окулара – 23 mm,
• Излазна пупила – 5 mm,
• Вредност при слабој видљивости – 22,4
• Геометријска моћ умањења расипања светлости – 25,
• Тежина – 900 gr.
Дурбин за ноћно оснматрање Pulsar NV Challenger GS
4.5x60 или еквивалент
• Тип цеви (генерација) – CF-Super (1+),
• Повећање – 4.5 пута,
• Пречник објектива – 60 mm,
• Резолуција, линија по mm – 42,
• Видно поље – 11 степени,
• Највећа удаљеност распознавања – 300 m,
• Подешавање диоптрије – ± 4,
• Излазна пупила – 6 mm,
• Одстојање ока – 12 mm,
• Радни напон – 3(1xCR123A) V,
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3.

• Монтажа на троножац – 1/4 инча,
• Минимално радних (IR искљ/укљ) – 50/20 сати,
• Радна температура – -20°C ~ 40°C,
• Степен заштите – IP46,
• Димензије - 234mm х 79mm х 57mm,
• Маса уређаја – 0.5 kg.
Ручна лампа Led Lenser L6 или еквивалент
• Дужина – 160 mm,
• Тежина – 144 gr,
• Лумена – 105,
• Напајање – 2 х АА батерија 1.5 V,
• Енергетски резервоар – 8.4 Wh,
• Трајање батерија – 8 h,
• Домет осветљења – 200 m.

kom

5

2. Квалитет и количина добара – Наручилац има право на рекламацију квалитета и
количине испоручених добара, при чему је дужан да уложи приговор без одлагања,
одмах након пријема добара, а у случају скривених мана одмах након сазнања за
скривену ману. Добра морају бити фабрични нова, у оригиналном паковању
произвођача на коме је јасно назначен тип, врста и карактеристике добра. Понуђено
добро мора у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца, техничким
карактеристикама и граничним вредностима за ову врсту добара.
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IV

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1.

•
•

•

•
•

1.2.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане
чланом 75. Закона, и то:
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);
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 немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76.
Закона, и то:
а) да располаже довољним пословним капацитетом, односно да је понуђач
извршио испоруку истих или истоврсних добара у претходне три године
(2014., 2015. и 2016. година) у укупном износу од најмање:
 За Партију 1 – 2.000.000,00 динара без ПДВ-а,
 За Партију 2 – 1.000.000,00 динара без ПДВ-а,
 За Партију 3 – 150.000,00 динара без ПДВ-а,
 За Партију 4 – 300.000,00 динара без ПДВ-а и
 За Партију 5 – 700.000,00 динара без ПДВ-а.

1.3.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, понуђач је дужан да за подизвођече достави доказе о испуњености
обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона и услов из члана 75.
став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача, док додатне услове понуђач мора да испуњава самостално,
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1.4.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне
услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са
чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача,
дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке, осим услова из члана 75.
став 1. тачка 5. и члана 75. став 2. Закона (посебно се доказују), дефинисане овом конкурсном
документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача – Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем – понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
Понуђач који је уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
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Уколико понуђач не достави Изјаву (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак
3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове
за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона, дефинисане овом конкурсном
документацијом, испуњеност обавезних услова мора доказати на следећи начин:
1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3)
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка
лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства
финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у
поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања
понуда;
4. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Није прописана посебна дозвола неопходна за
обављање делатности која је предмет ове јавне набавке.
5. Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве. Изјава мора
да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико
понуду подноси група понуђача - Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
а) да располаже неопходним пословним капацитетом доказује се Изјавом датом под
кривичном и материјалном одговорношћу (за сваку партију засебно, уколико се подноси
понуда за две или више партија) да је понуђач током три пословне године (2014., 2015. и
2016. године) извршио испоруку истих или истоврсних добара у укупном износу од најмање:
 За Партију 1 – 2.000.000,00 динара без ПДВ-а,
 За Партију 2 – 1.000.000,00 динара без ПДВ-а,
 За Партију 3 – 150.000,00 динара без ПДВ-а,
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За Партију 4 – 300.000,00 динара без ПДВ-а и
За Партију 5 – 700.000,00 динара без ПДВ-а.

Предметна Изјава је валидна само уколико се уз исту доставе копије фактура/рачуна/уговора
којима се доказује испуњеност пословног капацитета.

Напомена:
• Докази о испуњености додатних услова могу се доставити у неовереним копијама, а
наручилац задржава право да накнадно захтева од понуђача доставу оригинала или
оверене фоткопије на увид.
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3.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ____________________________________________ (навести назив понуђача) у
поступку јавне набавке мале вредности добара бр. ЈН 1.1.5/2017 – Набавка опреме за
пољочуварску службу, по партији ___, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на
њеној територији);

Дана: ___.___.2017. године
у ____________________
Понуђач
м.п.
___________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач ____________________________________________ (навести назив подизвођача)
у поступку јавне набавке мале вредности добара бр. ЈН 1.1.5/2017 – Набавка опреме за
пољочуварску службу, по партији ___, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште
на њеној територији);

Дана: ___.___.2017. године
у ____________________
Понуђач
м.п.
___________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА ЗА СЛУЧАЈ
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ____________________________________________ (навести назив понуђача) из
групе понуђача, који учествује у зајдничкој понуди у поступку јавне набавке мале вредности
добара бр. ЈН 1.1.5/2017 – Набавка опреме за пољочуварску службу, по партији ___,
испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на
њеној територији);

Дана: ___.___.2017. године
у ____________________
Понуђач
м.п.
___________________

Напомена: Уколико понуђач подноси заједничку понуду са групом понуђача изјава мора бити
потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица понуђача који учествује у
заједничкој понуди.
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V

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I
Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком ,,Понуда за јавну набавку добара бр.
ЈН 1.1.5/2017 – Набавка опреме за пољочуварску службу, по ПАРТИЈИ ___ – НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
16.03.2017. године, до 13:00 часова. Јавно отварање понуда извршиће се 16.03.2017. године у
14:00 часова у просторијама наручиоца.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, назначити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (поглавље VI у конкурсној
документацији),
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структура цене са упутством како да се
попуни (поглавље VII у конкурсној документацији),
• Попуњен, печатом оверен и потписан Модел уговора (поглавље VIII у конкурсној
документацији),
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о независној понуди (поглавље X у
конкурсној документацији),
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став
2. Закона (поглавље XI у конкурсној документацији),
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о испуњењу додатног услова из
члана 76. став 2. Закона (поглавље XII у конкурсној документацији),
• Доказе о испуњености свих додатних услова дефинисаних конкурсном документацијом (у
свему према упутствима како се доказује испуњеност услова).

3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке је обликован по партијама.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.
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У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, понуде морају бити тако поднете да се
могу оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из члана 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више
партија, морају бити достављени за свку партију посебно.
На коверти у којој се доставља понуда мора бити јасно назначено за коју партију се подноси
понуда, на начин како је то наведено у тачки 2. овог поглавља.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа општине
Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку бр. ЈН 1.1.5/2017 – Набавка опреме за пољочуварску
службу, по ПАРТИЈИ ___ – НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Допуна понуде за јавну набавку бр. ЈН 1.1.5/2017 – Набавка опреме за пољочуварску
службу, по ПАРТИЈИ ___ – НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Опозив понуде за јавну набавку бр. ЈН 1.1.5/2017 – Набавка опреме за пољочуварску
службу, по ПАРТИЈИ ___ – НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку бр. ЈН 1.1.5/2017 – Набавка опреме за
пољочуварску службу, по ПАРТИЈИ ___ – НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље
VI) 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.
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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 IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем и
• опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршавању уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова из конкурсне
документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина и рока плаћања
Плаћање ће се вршити у року од најдуже 45 дана од дана пријема рачуна (фактуре) са тачно
наведеним називом и количином испоручених добара а у складу са закљученим уговором.
Плаћање се вршити уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добара
Испоручилац добара се обавезује да предметна добра испоручи на адресу наручиоца:
Општинска управа општине Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23 330
Нови Кнежевац, у року од најдуже 15 радних дана од дана закључења уговора.
9.3. Захтев у погледу квалитета и гарантног рока добара
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручених добара, при чему је
дужан да уложи приговор без одлагања, одмах након пријема добара, а у случају скривених
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мана одмах након сазнања за скривену ману. Добра морају бити фабрички нова, у
оригиналном паковању произвођача на коме је јасно назначен тип, врста и карактеристике
добра.
Гарантни рок за испоручену опрему мора бити у свему и у складу са гарантним листом, који
мора бити у писаном облику и садржати све податке из гаранције. Гарантни рок за
испоручену опрему почиње да тече од дана испоруке опреме.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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.
9.5. Други захтеви
Понуђено добро мора у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца, техничким
карактеристикама и граничним вредностима за ову врсту добара.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ,
УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и
у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Наручилац задржава све приспеле понуде у трајном власништу, уз обавезу да их може
користити само у сопствене сврхе и уз обавезу чувања поверљивости. Било какво одавање
детаља из понуде који су оправдано означени као пословна тајна трећој страни од стране
наручиоца није дозвољено, без претходне писмене сагласности понуђача. Понуђач делове
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понуде који представљају пословну тајну мора видно означити и оверити парафом и
печатом. Цена (осим елемената њене структуре) и остали комерцијални услови не могу бити
означени као поверљиви.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца: Општинска
управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац,
електронске поште на e-mail javnenabavke@noviknezevac.rs или факсом на број 0230/82-076)
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 је дужан да заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави 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, за јавну набавку бр. ЈН
1.1.5/2017 – Набавка опреме за пољочуварску службу, по ПАРТИЈИ ___“.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.

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 (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
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15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена
цена“.

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ
ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио краћи рок испоруке добара.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

18. 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.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или
пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском
поштом на e-mail javnenabavke@noviknezevac.rs, факсом на број 0230/82-076 или
препорученом пошиљком са повратницом на адресу Општинска управа општине Нови
Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници,
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење
понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је
примљен од стране наручиоца 3 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.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од
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дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а 5 дана у поступку јавне набавке мале
вредности.
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 захтева, 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.
У случају подношења захтева за заштиту права подносилац захтева је дужан да уплати таксу
од 60.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије (у даљем тексту: такса).
Према члану 151. Закона, захтев за заштиту права, између осталог, мора да садржи и потврду
о уплати таксе. Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће
се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога.
Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1., осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде
о извршеној уплати таксе из тачке 1., за подносиоце захтева за заштиту права (банке и
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са
законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. На питања
поступка заштите права која нису уређена Законом о јавним набавкама сходно се примењују
одредбе закона којим се уређује управни поступак.
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20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

21. РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке, кад нису испуњени услови за
доделу уговора.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке и из објективних и доказивих разлога,
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се
започети поступак оконча.

22. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Понуда ће бити одбијена:
1. уколико није благовремена,
2. уколико поседује битне недостаке,
3. уколико није одговарајућа,
4. уколико није прихватљива.
1) БЛАГОВРЕМЕНА ПОНУДА је понуда која је примљена од стране наручиоца у року
одређеном у позиву за подношење понуда. Све неблаговремено поднете понуде биће по
окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су
поднете неблаговремено.
2) БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:
 Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,
 Уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове,
 Уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења са пратећом траженом
документацијом за финансијско обезбеђење,
 Уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,
 Уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
3) ОДГОВАРАЈУЋА ПОНУДА је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да
потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.
4) ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
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VI

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _______ , од ___.___.2017. године за јавну набавку добара бр. ЈН 1.1.5/2017 –
Набавка опреме за пољочуварску службу, по партији ___.
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора:

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ

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

1)

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

2)

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

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

Датум: ___.___.2017. година
Понуђач
м.п.
_______________________
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

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

2)

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

3)

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

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Датум: ___.___.2017. година
Понуђач
м.п.
_______________________
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је набавка добара бр. ЈН 1.1.5/2017 – Набавка опреме за
пољочуварску службу, по партији ___.

Укупна цена добара без ПДВ-а

_______________ динара без ПДВ-а

Укупна цена добара са ПДВ-ом

_______________ динара са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Плаћање ће се вршити у року од најдуже 45 дана од дана пријема
рачуна (фактуре) са тачно наведеним називом и количином
испоручених добара а у складу са закљученим уговором.
Плаћање се вршити уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Место и рок испоруке

Испоручилац добара се обавезује да предметна добра испоручи на
адресу наручиоца: Општинска управа општине Нови Кнежевац, ул.
Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23 330 Нови Кнежевац, у року
од најдуже ___ радних дана (15 радних дана) од дана закључења
уговора.

Квалитет и гарантни рок

Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине
испоручених добара, при чему је дужан да уложи приговор без
одлагања, одмах након пријема добара, а у случају скривених мана
одмах након сазнања за скривену ману.
Добра морају бити фабрички нова, у оригиналном паковању
произвођача на коме је јасно назначен тип, врста и карактеристике
добра.
Гарантни рок за испоручену опрему мора бити у свему и у складу
са гарантним листом, који мора бити у писаном облику и садржати
све податке из гаранције. Гарантни рок за испоручену опрему
почиње да тече од дана испоруке опреме.

Рок важења понуде (не краћи од 30 дана)

_____ дана

Датум: ___.___.2017. година
Понуђач
м.п.
_______________________

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. ЈН 1.1.5/2017
- НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПОЉОЧУВАРСКУ СЛУЖБУ Партија 1 – теренско возило
Ред.
бр.

1.

Опис

Јед.
мере

Кол.

Јед. цена
без ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

1

2

3

4

5
(3х4)

6

kom

1

LADA NIVA 4х4 или еквивалент
• Норма токсичности издувних гасова
– EURO 6,
• Број врата – 3,
• Број седишта – 4,
• Међуосовинско растојање – 2200 mm,
• Тежина празног возила – 1210 kg,
• Димензије возила у mm (ДхШ(*)хВ) –
3740 mm х 1680 (*1814) mm х 1640
mm (*ширина са отвореним
ретровизорима),
• Запремина склопљеног пртљажника –
265 l,
• Растојање од коловоза (клиренс) са
гумама 185/75-R16 – 213 mm,
• Радијус окретања – 5,5 m,
• Челичне фелне – 5Ј16,
• Гуме – 185/75-R16,
• Радна запремина мотора, број
цилиндара, број вентила – 1690ccm, 4
цилиндра у линији, 8 вентила,
• Максимална снага – 61kW,
• Максимални обртни момент – 5000
o/min,
• Убризгавање горива – директно,
• Гориво – безоловни бензин,
• Квачило – суво, самоподешавајуће,
хидраулично,
• Мењач – мануелни са 5 брзина,
• Управљачки механизам –
хидраулични серво волан,
• Погон – 4х4 са редукцијом преноса и
блокадом диференцијала,
• Кочиони систем – ABS, напред диск,
позади добош,
• Боја – по договору.
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Партија 2 – мопеди
Ред.
бр.

1.

Опис

Јед.
мере

Кол.

Јед. цена
без ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

1

2

3

4

5
(3х4)

6

kom

4

TOMOS AUTOMATIK
еквивалент

SPRINT

или

• Радна запремина – 49 ccm,
• Снага мотора – 1,7 kW,
• Тип мотора – двотактни,
• Хлађење мотора – ваздушно,
• Стартовање мотора – механичко
(„kick“),
• Трансмисија – аутоматски мењач са
две брзине,
• Резервоар – 4 литра,
• Предња кочница – 105 mm добош,
• Задња кочница – 105 mm добош,
• Предњи пнеуматик – 2.25-16'',
• Задњи пнеуматик – 2.25-16'',
• Дужина – 1640 mm,
• Висина седишта – 780 mm,
• Боја – по договору,
• Тежина – 59 kg.

Образац структуре понуђене цене за партије 1 и 2 понуђач попуњава према следећем
упутству:
• У колони 4 понуђач уписује јединичну цену добара без ПДВ-а,
• У колони 5 понуђач уписује укупну цену добара без ПДВ-а, која се добија као производ
колона 3 и 4,
• У колони 6 понуђач уписује укупну цену добара са ПДВ-ом, која се добија као производ
колоне 5 и % ПДВ-а.

Партија 3 – радне униформе
Ред.
бр.

1.

Опис

Јед.
мере

Кол.

Јед. цена
без ПДВ-а

Цена без
ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом

1

2

3

4

5
(3х4)

6

kom

5

Зимске радне униформе
• Дводелно одело произведено од 65%
PE и 35% памука,
• Панталоне на трегере, блуза и зимски
уложак,
• 220-240 gr/m²,
• Боја по договору.
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2.

Летње радне униформе

kom

5

kom

5

kom

5

kom

5

• Дводелно одело произведено од 65%
PE и 35% памука,
• Панталоне на трегере и блуза,
• 220-240 gr/m²,
• Боја по договору.
3.

Дубоке радне ципеле ALFA 6911 O1 SRC
или еквивалент
• Без челичне капе и листа,
• Постављене вишеслојним мрежастим
материјалом,
• Ђон је уљно-кисело отпоран,
антистатик, противклизни,
• Абсорбер енергије у области пете,
• Боја црна.

4.

Плитке радне ципеле BETA 6211 O1
SRC или еквивалент
• Без челичне капе и листа,
• Постављене вишеслојним мрежастим
материјалом,
• Ђон је уљно-кисело отпоран,
антистатик, противклизни,
• Абсорбер енергије у области пете,
• Боја црна.

5.

Гумене чизме GINOCCHIO или
еквивалент
• PVC чизме,
• Постава од полиестера,
• Ђон отпоран на уља и угљоводонике,
антистатик, противклизни,
• Абсорбер енергије у области пете,
• Боја црна.

УКУПНО

Партија 4 – мобилни телефони, лаптоп, дрон
Ред.
бр.

1.

Опис

Јед.
мере

Кол.

Јед. цена
без ПДВ-а

Цена без
ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом

1

2

3

4

5
(3х4)

6

kom

5

Мобилни телефон Gigabyte GSmart
Classic Pro или еквивалент
• Величина екрана – 5.0 инча,
• Тип екрана – IPS LCD,
• Резолуција екрана – 1280х720
пиксела,
• Процесор – ARM Cortex-A7 1.4GHz
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Octa-Core, MediaTek MT6592 SoC
28nm,
• Графичка картица – Mali-450MP4
(četri jezgra@700MHz, OpenGL ES
2.0),
• Радна меморија – 1GB,
• Интерна меморија – 8GB,
• Дуал сим – ДА,
• Меморијска картица – microSD до
32GB,
• Задња камера – 13MPix, LED Flash,
• Предња камера – 5Mpix,
• Оперативни систем – Android 5.1
Lollipop,
• Повезивање – WiFi 802.11b/g/n,
Bluetooth, GPS, FM Radio, microUSB,
• Батерија – Li-ion 2000 mAh,
• Мрежа – HSPA+/ WCDMA/ EDGE/
GPRS/ GSM HSPA+ до 21Mbps.
2.

Лаптоп HP Notebook - 15-ay050nm,
Y0A91EA или еквивалент

kom

1

kom

1

• Процесор – Intel® Celeron® N3060
(1.6 GHz, up to 2.48 GHz, 2 MB cache,
2 cores),
• Меморија – 4 GB DDR3L-1600
SDRAM (1 x 4 GB),
• Хард диск – 500 GB 5400 rpm SATA,
• Графичка картица – Intel® HD
Graphics 400,
• Екран – 39.6 cm (15.6") diagonal HD
SVA BrightView WLED-backlit (1366
x 768),
• Оптички уређај – SuperMulti DVD
burner,
• Мрежа – Integrated 10/100 BASE-T
Ethernet LAN, 802.11b/g/n (1x1) and
Bluetooth® 4.0 combo (Miracast
compatible),
• Повезивање – 1 HDMI; 1
headphone/microphone combo; 2 USB
2.0; 1 USB 3.0; 1 RJ-45, 1 multi-format
SD media card reader,
• Веб камера – HP Webcam with
integrated digital microphone,
• Начин уноса података – тастатура са
издвојеним нумеричким делом,
TouchPad,
• Батерија – 4-cell, 41 Wh Li-ion,
• Оперативни систем – Windows 10
Home,
• Маса – 2.04 kg.
3.

Дрон DJI Phantom 2 Zenmuse H4-3D
Edition или еквивалент
• Тежина – 1000 gr (са батеријом и
пропелером),
• Брзина – узлетање: 6 m/s; слетање: 2
m/s; максимална брзина летења: 15
m/s; максимална угаона брзина: 200
°/s; максимални угао набига: 35,
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• Величина – 350 mm,
• Камера – GoPro Hero4 Black,
• Батерија – DJI Smart Battery 5200
mAh, 11.1V; Tip:3S LiPo,
• Оперативни систем – Windows XP
SP3; Windows 7; Windows 8,
• Остале функције – време летења: 25
минута; носивост: 1300 gr; радна
температура: -10°C ~ 50°C.
УКУПНО

Партија 5 – двогледи, дурбини за ноћно осматрање, ручне лампе
Ред.
бр.

1.

Опис

Јед.
мере

Кол.

Јед. цена
без ПДВ-а

Цена без
ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом

1

2

3

4

5
(3х4)

6

Двоглед Delta Optical Forest II 10x50 или
еквивалент

kom

5

kom

5

• Пречник објектива – 50 mm,
• Увећање – 10 пута,
• Видно поље – 94 m / 100 m,
• Поље близине – 4 m,
• Видни угао – 5,4 степена,
• Пречник окулара – 23 mm,
• Излазна пупила – 5 mm,
• Вредност при слабој видљивости –
22,4
• Геометријска моћ умањења расипања
светлости – 25,
• Тежина – 900 gr.
2.

Дурбин за ноћно оснматрање Pulsar NV
Challenger GS 4.5x60 или еквивалент
• Тип цеви (генерација) – CF-Super
(1+),
• Повећање – 4.5 пута,
• Пречник објектива – 60 mm,
• Резолуција, линија по mm – 42,
• Видно поље – 11 степени,
• Највећа удаљеност распознавања –
300 m,
• Подешавање диоптрије – ± 4,
• Излазна пупила – 6 mm,
• Одстојање ока – 12 mm,
• Радни напон – 3(1xCR123A) V,
• Монтажа на троножац – 1/4 инча,
• Минимално радних (IR искљ/укљ) –
50/20 сати,
• Радна температура – -20°C ~ 40°C,
• Степен заштите – IP46,
• Димензије - 234mm х 79mm х 57mm,
• Маса уређаја – 0.5 kg.
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3.

Ручна лампа Led Lenser L6 или
еквивалент

kom

5

• Дужина – 160 mm,
• Тежина – 144 gr,
• Лумена – 105,
• Напајање – 2 х АА батерија 1.5 V,
• Енергетски резервоар – 8.4 Wh,
• Трајање батерија – 8 h,
• Домет осветљења – 200 m.
УКУПНО

Образац структуре понуђене цене за партије 3, 4 и 5 понуђач попуњава према следећем
упутству:
• У колони 4 понуђач уписује јединичну цену добара без ПДВ-а,
• У колони 5 понуђач уписује цену добара без ПДВ-а, која се добија као производ колона
3 и 4,
• У колони 6 понуђач уписује цену добара са ПДВ-ом, која се добија као производ колоне
5 и % ПДВ-а,
• У ред УКУПНО понуђач уписује збир вредности из свих редова у колони 5, односно 6.

Датум: ___.___.2017. година
Понуђач
м.п.
_______________________
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VIII

МОДЕЛ УГОВОРА

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општинска управа општине Нови Кнежевац
Број: IV-40-___
Дана: ___.___.2017. године
Нови Кнежевац

УГОВОР
О НАБАВЦИ ОПРЕМЕ ЗА ПОЉОЧУВАРСКУ СЛУЖБУ
ПО ПАРТИЈИ _____

Овај Уговор закључен је између:
Oпштинске управе општине Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића бр.1, Нови
Кнежевац, ПИБ 101460424, матични бр. 08385327, телефон 0230/82-055, факс 0230/82-076 и
e-mail адреса nacelnik@noviknezevac.rs , коју заступа начелник Зоран Гајин (у даљем тексту:
Наручилац) с једне стране,
и
А) Уколико је понуђач поднео понуду самостално
____________________________, са седиштем у ______________________________________,
ПИБ ______________, матични број ________________, број рачуна _____________________,
телефон ________________, факс ____________ и e-mail адреса ___________________,
кога заступа директор ______________ ( у даљем тексту: Продавац).

Б) Уколико је понуђач поднео понуду са подизвођачем
____________________________, са седиштем у ______________________________________,
ПИБ ______________, матични број ________________, број рачуна _____________________,
телефон ________________, факс ____________ и e-mail адреса ___________________,
кога заступа директор ______________ ( у даљем тексту: Продавац)

Продавац је извршење јавне набавке делимично поверио подизвођачу
____________________________, са седиштем у ______________________________________,
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ПИБ ______________, матични број ________________, број рачуна _____________________,
телефон ________________, факс ____________ и e-mail адреса ___________________,
кога заступа директор ______________ .

В) У случају подношења заједничке понуде (групе понуђача)
групе понуђача које су се на основу Споразума број __________ од ___.___.______. године,
међусобно и према Наручиоцу обавезали на извршење предметне јавне набавке, тј. овог
Уговора
1. ____________________________, са седиштем у ___________________________________,
ПИБ ______________, матични број ________________, број рачуна _____________________,
телефон ________________, факс ____________ и e-mail адреса ___________________, као
члан групе који је носилац посла, односно који је поднео понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем и који ће у име групе понуђача потписати уговор, кога заступа
директор ______________ (у даљем тексту: Продавац)

2. ____________________________, са седиштем у ___________________________________,
ПИБ ______________, матични број ________________, број рачуна _____________________,
телефон ________________, факс ____________ и e-mail адреса _____________________, као
члан групе, кога заступа директор ______________.

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности (бр. ЈН 1.1.5/2017) – Набавка
опреме за пољочуварску службу, по партији _____, Општинска управа општине Нови
Кнежевац као Наручилац и _______________________________ као Продавац приступају
закључењу следећег Уговора:

Предмет уговора
Члан 1.
Предмет Уговора је купопродаја опреме за рад пољочуварске службе, за потребе Општинске
управе општине Нови Кнежевац, а у свему према техничкој спецификацији из Конкурсне
документације јавне набавке бр. ЈН 1.1.5/2017 и понуде Продавца бр. __________ од
___.___.2017. године, која је изабрана као најповољнија од стране Наручиоца, а која чини
саставни део овог Уговора.
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Место и рок испоруке
Члан 2.
Продавац се обавезује да предметну опрему испоручи на адресу Наручиоца: Општинска
управа општине Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23330 Нови
Кнежевац, у року од најдуже _____ радних дана (15 радних дана) од дана закључења уговора.
Пријем опреме потврђује се потписом овлашћеног лица Наручиоца на фактури-отпремници
коју је Продавац у обавези да достави Наручиоцу.
Под даном испоруке подразумева се дан када је Продавац предао опрему Наручиоцу.

Цена
Члан 3.
Укупна цена набавке и испоруке опреме износи _______________ динара без обрачунатог
ПДВ-а, односно _______________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Начин и рок плаћања
Члан 4.
Продавац и Наручилац су сагласни да ће се плаћање вршити у року од најдуже 45 дана од
дана пријема рачуна (фактуре) са тачно наведеним називом и количином испоручене опреме,
на рачун Продавца бр. ________________________ код ____________________ (назив банке).
Сматраће се да је Наручилац извршио пријем опреме у моменту потписивања фактуре.
Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним
могућностима буџета општине Нови Кнежевац.

Обавезе уговорних страна
Члан 5.
Продавац се обавезује да испоручи опрему која мора бити фабрички нова, у оригиналном
паковању произвођача на коме је јасно назначен тип, врста и карактеристике опреме.
Продавац гарантује Наручиоцу да купљена опрема ради исправно, да нема стварних
недостатака, да не постоје правни недостаци и да потпуно одговара свим техничким описима,
карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру конкурсне документације и понуде,
које су у прилогу овог Уговора.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене опреме, при чему је
дужан да уложи приговор без одлагања, одмах након пријема опреме, а у случају скривених
мана одмах након сазнања за скривену ману.
Испоручена опрема која не одговара договореном квалитету, биће враћена Продавцу уз
његову обавезу да уочене недостатке отклони или изврши замену, у року од 5 (пет) дана од
достављања примедби Наручиоца.
Испорука и квалитет опреме потврђује се потписом овлашћеног лица Наручиоца на факутри.
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Гарантни рок
Члан 6.
Гарантни рок за испоручену опрему мора бити у свему и у складу са гарантним листом, који
мора бити у писаном облику и садржати све податке из гаранције. Гарантни рок за
испоручену опрему почиње да тече од дана испоруке опреме.

Период важења уговора
Члан 7.
Овај Уговор производи правна дејстава за обе уговорне стране од дана обостраног
потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна до дана испоруке опреме.

Раскид уговора
Члан 8.
Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути једностраном изјавом воље,
вансудским путем, уколико Продавац не поштује рок испоруке, уколико након истека рока за
рекламацију из члана 5. овог Уговора у примереном року не достави опрему која одговара
договореном квалитету из спецификације, на било који други начин грубо крши одредбе овог
Уговора.
Уговорне стране имају обавезу да 15 дана пре једностраног раскида уговора обавесте
писменим путем другу страну о томе.

Завршне одредбе
Члан 9.
На све што није регулисано овим Уговором примењиваће се Закон о облигационим односима
и други прописи из области која је предмет овог уговора.
Члан 10.
Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог Уговора решаваће се споразумом, у
супротном надлежан је Привредни суд у Зрењанину.
Члан 11.
Овај Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих свака уговорна страна
задржава по 3 (три) примерка.

М.П.
______________________
Продавац

М.П.
______________________
Наручилац

Напомена: Овај Модел уговора представља основу уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.
Понуђач, у знак прихватања Модела уговора, мора исти попунити, потписати и оверити печатом.
Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је
исти додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце.
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IX

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ (навести назив
понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну
набавку добара бр. ЈН 1.1.5/2017 – Набавка опреме за пољочуварску службу, по партији
_____, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА
(У ДИНАРИМА)

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.

Датум: ___.___.2017. година
Понуђач
м.п.
_______________________

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно.

страна 39 од 42

Јавна набавка бр. ЈН 1.1.5/2017 – Набавка опреме за пољочуварску службу

X

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ____________________________________________________,
(назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке добара бр. ЈН 1.1.5/2017 – Набавка опреме за пољочуварску службу, по
партији _____, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум: ___.___.2017. година
Понуђач
м.п.
_______________________

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу
члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке
добара бр. ЈН 1.1.5/2017 – Набавка опреме за пољочуварску службу, по партији _____,
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.

Датум: ___.___.2017. година
Понуђач
м.п.
_______________________

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

страна 41 од 42

Јавна набавка бр. ЈН 1.1.5/2017 – Набавка опреме за пољочуварску службу

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕЊУ ДОДАТНОГ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. СТАВ 2.
ЗАКОНА

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. Закона и захтевом из конкурсне документације, под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћено лице понуђача, дајем
следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _________________________________________ (назив и седиште понуђача) у
поступку јавне набавке добара бр.ЈН 1.1.5/2017 – Набавка опреме за пољочуварску
службу, по партији _____, потврђује да испуњава додатан услов дефинисан конкурсном
документацијом из области неопходног пословног капацитета за предметну јавну набавку и
то да је извршио испоруку истих или истоврсних добара у претходне три године (2014., 2015.
и 2016. година) у укупној вредности од најмање ____________________ динара без ПДВ-а.

Датум: ___.___.2017. година
Понуђач
м.п.
_______________________

Напомена: Понуда понуђача која не садржи Образац изјаве о испуњењу додатног услова из
члана 76. став 2. Закона, као и копије фактура/рачуна/уговора којима се доказује
испуњеност пословног капацитета, биће сматрана неисправном, односно таква понуда ће
бити одбијена као неприхватљива.
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