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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем
тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/13 и 104/13), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке број 05-01 4687/1 од 29.11.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну
набавку број 05-01 4687/2 од 29.11.2018. године, припремљена је Конкурсна документација за отворени
поступак јавне набавке добара: Куповина теретних „Van“ возила, редни број јавне набавке ЈН Д-7/2018.

Садржај Конкурсне документације, укупно 38 страна
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Завод за биоциде и медицинску екологију
Адреса: Београд, Требевићка бр. 16
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима
којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке, су добра: Куповина теретних „Van“ возила, у количини од 4 комада, редни број ЈН Д7/2018.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт Марија Мркић и Гордана Диковић-Јовановић
Е - mail адреса zavod@biocidi.org.rs у периоду од 7,00 до 15,00 сати.
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су добра: Куповина теретних „Van“ возила, у количини од 4 комада, редни број ЈН Д7/2018
2. Партије
Предметна набавка није обликована по партијама.
3. Назив и ознака из општег речника набавки: Затворена „Van“ возила, шифра: 34136200.

4

3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)

НАЗИВ ОПРЕМЕ

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ

КОЛИЧИНА

Моторна возила, теретна
затворена „Van“ возила

Комад
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3.1. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЗИЛА

Редни број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Захтеване карактеристике, каросерија, погон и трансмисија, опрема
Фабрички ново, теретно затворено,
„Van“ возило
Година производње:
Минимално 2018.
Боја возила:
бела стандардна
Број точкова и погон возила:
4, на предње точкове
Дужина возила:
од 3600мм до 4100мм
Висина возила:
Минимум 1500мм
Ширина возила:
Максимум 1650мм
Међуосовинско растојање:
од 2300мм до 2600мм
Број врата:
5
Број седишта:
2
Носивост
Минимум 400кг
Број цилиндара
4
Радна запремина мотора
од 1200цм3 до 1300цм3
Снага мотора
Минимум 50КW
Мењач мануелни
Минимум 5 брзина +R
Еколошка норма
Еуро 6
Тип горива
Безоловни бензин
Code kључ
ABS систем кочења + EDB
ESC (електрична контрола стабилности)
Ваздушни јастук за возача и сувозача
Бочни ваздушне завесе
Централна брава са даљинском командом
Серво управљач подесив по висини и дубини
Мануелни клима уређај
Механичко подешавање спољашњих
ретровизора
Грејач задњег стакла
Брисач задњег стакла
Утичница од 12 V у путничком простору
Преградна мрежа товарног простора иза седишта
Затамњена стакла
Радио са bluetooth, USB прикључцима и 2
звучника и команде на волану
Комадне за радио и bluetooth уређаје на волану
Резервни точак
Еколошки фреон клима уређаја
Тип
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36.
37.
38.
39.
40.

Сет оригиналних патосница
Комплет обавезне опреме (прва помоћ, уже за
вучу, светлоодбојни прслук, троугао, резервне
сијалице)
Комплет зимских гума и комплет летњих гума
Противпожарни апарат
Брендирана врата возила са логом наручиоца

Начин и рок плаћања:
Наручилац одобрава авансно плаћање у висини од 100%.
Рок испоруке: Добављач је дужан да уговорену количину добара испоручи најкасније у року од 30 дана од
дана закључења уговора.
Понуђач је дужан да пре испоруке возила, писаним путем (непосредно или путем факса), достави Наручиоцу
списак бројева мотора и шасија испоручених возила.
Рок за извршење једнодневне обуке – у року од 5 (пет) дана од дана испоруке возила, у терминима
договореним са Наручиоцем. Понуђач је у обавези да изврши једнодневну обуку о коришћењу предметних
возила и контроли техничке исправности возила, за 7 (седам) запослених.
Рок 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.
Гарантни рок на возило - основна гаранција (основна, уговорна) мора бити минимално 24 месеца од дана
испоруке, без ограничења пређене километраже. Понуђач је у обавези да обезбеди сервис у гарантном року
у свему у складу са гаранцијом произвoђача.
Рок за отклањање неисправности у гарантном року. У току гарантног рока понуђач је у обавези да
отклони сваку неисправност на возилу, која потпада под услове гаранције, при чему рок отклањања
неисправности не може бити дужи од 30 календарских дана од дана пријаве неиисправности.
Уколико се после 30 календарских дана не отклони неисправност, понуђач је дужан да за сваки календарски
дан прекорачења плати наручиоцу на име уговорне казне износ од 50 евра у динарској противвредности
према средњем курсу евра Народне банке Србије на дан истека рока за отклањање неисправности.
Место испоруке: седиште наручиоца, Београд, Требевићка бр. 16.
Возила морају бити испоручена са пуним резервоаром горива.
Понуђач је у обавези да приликом испоруке возила достави следеће:
1. Документацију неопходну за регистрацију возила (јединствена царинска исправа, обрачун царинског дуга,
рачун између понуђача и произвођача возила (уколико понуђач није произвођач), рачун између понуђача и
наручиоца, гарантни лист-сервисна књижица, регистрациони лист за моторно возило и сва остала
документа неопходна за регистрацију возила. Понуђач је у обавези да уколико током процеса регистровања
возила недостаје или је неисправан неки од докумената, исти достави у року од 5 (пет) дана од дана пријема
обавештења од стране Нaручиоца.
2. Упутство за употребу и одржавање возила и опреме на српском језику.
3. Списак свих резервних делова – табеларни преглед (који мора да садржи називе и каталошке бројеве
резервних делова), норматив времена (прописан од стране произвођача возила, за радове на одржавању
возила). Ова наведена документа достављају се у писаном облику.
4. Оверену и потписану изјаву да испоручена возила немају никавих недостатака и да су у свему у складу
са понудом.

6

3.2. ОБРАЗАЦ О ИСПУЊЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ВОЗИЛА

Понуђач је у обавези да образац о испуњености техничких карактеристика, попуни на следећи начин:
•

Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Уколико понуђач својом понудом испуњава захтевану карактеристику, уписује реч „да“.

Захтеване карактеристике
Тип
Година производње:
Боја возила:
Број точкова и погон возила:
Дужина возила:
Висина возила:
Ширина возила:
Међуосовинско растојање:
Број врата:
Број седишта:
Носивост
Број цилиндара
Радна запремина мотора
Снага мотора
Мењач мануелни
Еколошка норма
Тип горива
Code kључ
ABS систем кочења + EDB
ESC (електрична контрола стабилности)
Ваздушни јастук за возача и сувозача
Бочне ваздушне завесе
Централна брава са даљинском командом
Серво управљач подесив по висини и дубини
Мануелни клима уређај
Механичко подешавање спољашњих
ретровизора
Грејач задњег стакла
Брисач задњег стакла
Утичница од 12 V у путничком простору

Испуњеност

Фабрички ново, теретно
затворено, „Van“ возило
Минимално 2018.
бела стандардна
4, на предње точкове
од 3600мм до 4100мм
Минимум 1500мм
Максимум 1650мм
од 2300мм до 2600мм
5
2
Минимум 400кг
4
од 1200цм3 до 1300цм3
Минимум 50КW
Минимум 5 брзина +R
Еуро 6
Безоловни бензин

Преградна мрежа товарног простора иза
седишта
Затамњена стакла
Радио са bluetooth, USB прикључцима и 2
звучника, команде на волану
Комадне за радио и bluetooth уређаје на волану
Резервни точак
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35.
36.
37.
38.
39.
40.

Еколошки фреон клима уређаја
Сет оригиналних патосница
Комплет обавезне опреме (прва помоћ, уже за
вучу, светлоодбојни прслук, троугао, резервне
сијалице)
Комплет зимских гума и један комплет летњих
гума
Противпожарни апарат
Брендирана врата возила са логом наручиоца

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуђено возило и опрема испуњавају
наведене техничке карактеристике.
М.П.
Понуђач
__________________________
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛAНА. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Понуђач да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да испуњава обавезне услове
прописане чланом 75. Закона, као и додатне услове, сагласно члану 76. Закона, наведене овом
конкурсном документацијом:

4. 1. OБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА
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 ако има седиште на њеној територији.
4. да су поштовали 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.
4. 2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА
1. да располаже финансијским капацитетом, тј. да у периоду од шест месеци пре дана објављивања
позива за подношење понуда није био блокиран дуже од 7 дана.
2. да уз понуду достави каталог (проспект) за понуђено возило који се сматра документом информативног
карактера. Њиме се не може потврдити испуњеност неке од захтеваних техничких карактеристика, већ
служи за ближе одређење неких техничких карактеристика и изгледа возила.
3. да уз понуду достави сагласност за евентуалну накнадну уградњу уређаја за АПВ (аутоматско праћење
возила) уз обезбеђење техничког лица при уградњи, без ремећења гарантних рокова и оверу изведених
радова у сервисној књижици.
Наведену сагласност понуђач доставља на свом меморандуму.
4.да је понуђач овлашћен за продају понуђеног типа возила издату од стране произвођача или
овлашћеног заступника.
4. 3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
4.3.1 Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона и додатних услова из члана 76.
Закона за правна лица као понуђаче
Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, правно лице
као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:
1) Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног
Привредног суда као доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар,
2) а) Извода 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;
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б) Извода 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 као члан
организоване криминалне групе;
в) 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.
Докази из ове тачке не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Уверење Пореске управе Министарства финансија 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.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4) Изјаве понуђача, односно сваког члана групе понуђача, из Одељка 4.4 Конкурсне документације –
попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, односно члана групе
понуђача, односно подзивођача.
Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, за учешће у поступку јавне набавке,
правно лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:
1. Као доказ да понуђач располаже финансијским капацитетом доставља потврду о броју
дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, принудна наплата, Одељење за пријем,
контролу и унос основа и налога-Крагујевац, са податком да у периоду од шест месеци пре дана
објављивања позива за подношење понуда није био блокиран дуже од 7 дана.
2. Каталог (проспект) за понуђено возило који се сматра документом информативног
карактера. Њиме се не може потврдити испуњеност неке од захтеваних техничких карактеристика већ
служи за ближе одређење неких техничких карактеристика и изгледа возила.
3. Сагласност за евентуалну накнадну уградњу уређаја за АПВ (аутоматско праћење возила)
уз обезбеђење техничког лица при уградњи, без ремећења гарантних рокова и оверу изведених
радова у сервисној књижици.
Наведену сагласност понуђач доставља на свом меморандуму.
4. Потврда да је понуђач овлашћен за продају понуђеног типа возила издату од стране
произвођача или овлашћеног заступника.
4.3.2 Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона и додатних услова из члана 76.
Закона за предузетнике као понуђаче
Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешћеу поступку јавне набавке, предузетник као
понуђач, доказује достављањем следећих доказа:
1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра, као
доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
2) Извода из казнене евиденције, односно уверења 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).
Докази из ове тачке не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода.
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Докази из ове тачке, не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4) Изјаве понуђача, односно сваког члана групе понуђача, из Одељка 4.4 Конкурсне документације,
попуњене, оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица понуђача, односно одговорног
лица сваког члана групе понуђача, односно подзивођача.
Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, предузетник
као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:
1. Као доказ да понуђач располаже финансијским капацитетом доставља потврду о броју дана
неликвидности коју издаје Народна банка Србије, принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и
унос основа и налога-Крагујевац, са податком да у периоду од шест месеци пре дана објављивања
позива за подношење понуда није био блокиран дуже од 7 дана.
2. Каталог (проспект) за понуђено возило који се сматра документом информативног карактера.
Њиме се не може потврдити испуњеност неке од захтеваних техничких карактеристика већ служи за
ближе одређење неких техничких карактеристика и изгледа возила.
3. Сагласност за евентуалну накнадну уградњу уређаја за АПВ (аутоматско праћење возила) уз
обезбеђење техничког лица при уградњи, без ремећења гарантних рокова и оверу изведених радова у
сервисној књижици.
Наведену сагласност понуђач доставља на свом меморандуму.
4. Потврда да је понуђач овлашћен за продају понуђеног типа возила издату од стране
произвођача или овлашћеног заступника.
4.3.3 Доказивање испуњености услова из члана 75. Закона и члана 76. Закона за физичка лица као
понуђаче
Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне
лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

набавке, физичко

1) Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе МУП-а, 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.
2) Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Изјаве понуђача, односно сваког члана групе понуђача, из Одељка 4.4 Конкурсне документације –
попуњене, оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица понуђача, односно сваког члана
групе понуђача, односно подзивођача.
Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице
као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:
1. Изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу, да понуђач располаже
неопходним финансијским капацитетом, односно финансијским средствима, неопходним за
извршење уговорних обавеза по овој јавној набавци (одељак 4.5. Конкурсне документације) –
попуњене и потписане од стране физичког лица као понуђача.
2. Каталог (проспект) за понуђено возило који се сматра документом информативног
карактера. Њиме се не може потврдити испуњеност неке од захтеваних техничких карактеристика већ
служи за ближе одређење неких техничких карактеристика и изгледа возила.
3. Сагласност за евентуалну накнадну уградњу уређаја за АПВ (аутоматско праћење возила)
уз обезбеђење техничког лица при уградњи, без ремећења гарантних рокова и оверу изведених
радова у сервисној књижици.
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Наведену сагласност понуђач доставља на свом меморандуму.
4. Потврда да је понуђач овлашћен за продају понуђеног типа возила издату од стране
произвођача или овлашћеног заступника.
4.3.4 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана
75. став 1. тачка 1) до 4) Закона и Изјаву из Одељка 4.4. Конкурсне документације, односно понуђач
је дужан да за подзивођаче:
• за правна лица, достави доказе из одељка 4.3 тачка 4.3.1 подтачка 1. до 4. ове конкурсне
документације,
• за предузетнике, достави доказе из одељка 4.3 тачка 4.3.2 подтачка 1. до 4. ове
конкурсне документације,
• за физичка лица, достави доказе из одељка 4.3 тачка 4.3.3 подтачка 1. до 3. ове
конкурсне документације.
4.3.5 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезе услове из члана 75. став 1. тачка 1)
до 4), и став 2. Закона, што доказује достављањем:
• за правна лица, достави доказе из одељка 4.3 тачка 4.3.1 подтачка 1. до 4. ове конкурсне
документације,
• за предузетнике, достави доказе из одељка 4.3 тачка 4.3.2 подтачка 1. до 4. ове
конкурсне документације,
• за физичка лица, достави доказе из одељка 4.3 тачка 4.3.3 подтачка 1. до 3. ове
конкурсне документације.
Уколико понуду подноси група понуђача, сви чланови групе додатне услове за учешће у поступку јавне
набавке из одељка 4.2 ове документације испуњавају заједно.
4.3.6 У складу са чланом 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно
доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре и Народне банке Србије, и то Извод
из регистра Агенције за привредне регистре, потврду о броју дана неликвидности и листинг са сајта
НБС. У овом случају наручилац је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни.
Уколико у понуди нису приложени наведени докази о испуњености услова из члана 75. и из члана 76.
Закона као и услова из конкурсне документације или нису достављени други докази о испуњењу
тражених услова, понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.
4.3.7 Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може
пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа.
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.
4.3.8 Свако лице уписано у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица, није дужно да
приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова, тј. услова из одељка 4.1. тачке
од 1. до 4. ове конкурсне документације.
4.3.9 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,
у складу са чланом 79. став 8. Закона.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, 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, сходно члану 79. став 10. Закона.
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4. 4.

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам приликом састављања понуде у
поступку јавне набавке број ЈН Д-7/2018 поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити нa
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

М. П.
________________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписују и печатом оверавају
одговорна лица сваког понуђача из групе понуђача.
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4.5. ИЗЈАВА ФИЗИЧКОГ ЛИЦА КАО ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да

__________________________________________________________________
(име, презиме и адреса понуђача – физичког лица)

располажем неопходним финансијским капацитетом, односно финансијским средствима неопходним за
извршење уговорених обавеза по јавној набавци број ЈН Д-7/2018.

М. П.
________________________________
(потпис физичког лица)
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Сагласно члану 61. став 4. тачка 1. Закона према упутству наручиоца понуђач треба да сачини понуду.
5.1. Понуде се припремају и подносе у складу са позивом Наручиоца и овом конкурсном документацијом.
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, овереној печатом
на адресу наручиоца: Завод за биоциде и медицинску екологију, 11030 Београд, Требевићка бр 16, у року
од 30 (тридесет) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, са
назнаком „Понуда за јавну набавку добра – Куповина теретних „Van“ возила, редни број јавне набавке ЈН Д7/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група
понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и
адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуда мора бити затворена на такав начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити
да се први пут отвара. Благовременим се сматрају понуде које су примљене од стране Наручиоца у року
одређеном у позиву за подношење понуда.
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 да учествује у више заједничких понуда.
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем у року за подношење
понуда.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Завод за биоциде и медицинску екологију,
11030 Београд, Требевићка бр. 16 са назнаком:
„Измена понуде за отворени поступак јавне набавке добара – Куповина теретних „Van“ возила, редни број
јавне набавке ЈН Д-7/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за отворени поступак јавне набавке добара – Куповина теретних „Van“ возила, редни број
јавне набавке ЈН Д-7/2018 - НЕ ОТВАРАТИ ” или
„Опозив понуде за отворени поступак јавне набавке добара – Куповина теретних „Van“ возила, редни број
јавне набавке ЈН Д-7/2018 - НЕ ОТВАРАТИ ” или
„Измена и допуна понуде отворени поступак јавне набавке добара – Куповина теретних „Van“ возила, редни
број јавне набавке ЈН Д-7/2018 - НЕ ОТВАРАТИ ”.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
5.2. Понуде ће бити отворене јавно на адреси Наручиоца-Завод за биоциде и медицинску екологију,
Београд, Требевићка бр. 16, кацеларија број 24. Представници понуђача, који ће присуствовати јавном
отварању понуда, морају да приложе писано овлашћење за учешће у поступку отварања понуда са јасном
назнаком да се овлашћење односи на предметну набавку.
У поступку отварања понуда, активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.
Рокови у поступку јавне набавке рачунаће се према датуму објављивања позива на Порталу јавних набавкиУправе за јавне набавке. Рачунање рока се врши тако што се као први дан рока узима први наредни дан од
дана објављивања позива на Порталу јавних набавки.
5.3. Форма и језик понуде: Понуда мора бити у писаном облику, на српском језику, на преузетим обрасцима
из конкурсне документације, јасна и недвосмислена.
Понуђач гарантује да је понуда коју подноси дата на основу конкурсне документације коју је преузео са
Портала јавних набавки Управе за јавне набавке.
Уколико понуда садржи документ на страном језику, обавезно је уз документ доставити и превод на српски
језик.
Понуда се припрема на обрасцима, који су саставни део Конкурсне документације, а у зависности од тога
како понуђач наступа у понуди.
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине
трећих лица сноси понуђач.
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5.4. Садржај понуде:
Понуда мора да садржи следеће елементе:
1.Образац понуде – понуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен (Одељак 6.
Конкурсне документације).
2. Докази о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона и доказе о испуњености додатних услова у
складу са чланом 76. Закона наведених у одељку 4. – Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана
75. и члана 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност услова.
3. Образац о испуњености техничких карактеристика достављеног возила (одељак 3.2 Конкурсне
документације) - попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица.
4. Модел уговора из одељка 7. Конкурсне документације попуњен од стране овлашћеног лица понуђача и
печатом оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.
5. Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни из одељка 8. Конкурсне документације
6. Изјаву понуђача из одељка 4.4 Конкурсне документације – попуњену, оверену печатом и потписану од
стране овлашћеног лица.
7. Образац изјаве о независној понуди, из одељка 10. Конкурсне документације
8. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: бланко сопствена меница за озбиљност понуде
која мора бити евидентирана у Регистру менице и овлашћења Народне банке Србије. Бланко сопствена
меница треба да буде оверена печатом и потписана оригиналним потписом од стране лица овлашћеног за
заступање. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо из
конкурсне документације, на име озбиљности понуде и са назначеним износом од 2% 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 потврда о регистрацији менице
(листинг са сајта Народне банке Србије, а не захтев за регистрацију), одељак 5. тачка 5.13 конкурсне
документације
9. Изјава понуђача из одељка 5.26 да ће у случају доделе уговора доставити средства финансијског
обезбеђења.
10. Споразум о заједничком наступању (уколико понуду подноси група понуђача),
5.5. Понуде са варијантама нису дозвољене.
5.6. Образац понуде понуђач мора попунити тако да садржи: опште податке о понуђачу, опште податке о
подизвођачу (уколико понуђач поноси понуду са подизвођачем), податке о томе да ли се понуда подноси
самостално, као заједничка понуда или као понуда са подизвођачем, као и све друге захтеване податке, које
је наручилац навео у обрасцу понуде (Одељак 6. Конкурсне документације).
Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је обавезан да копира страну обрасца понуде са општим
подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.
Уколико понуђач поноси понуду са већим бројем подизвођача потребно је да копира страну обрасца понуде
са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.
5.7. Образац структуре понуђене цене мора бити попуњен у складу са Упутством за попуњавање Обрасца
структуре понуђене цене (одељак 8. Конкурсне документације).
5.8. Понуђач може у оквиру понуде, да достави образац трошкова припреме понуда (Одељак 9. Конкрусне
документације), у коме ће исказати укупан износ и структуру трошкова припреме понуде. Уколико понуђач
доставља Образац трошкова припреме понуда, исти мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од
стране овлаћеног лица понуђача.
5.9. Изјавом о независној понуди из Одељка 10. Конкурсне документације, понуђач под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима. Изјава о независној понуди мора бити попуњена, оверена
печатом и потписана од стране овлашћеног лица. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
5.10. Рок важења понуде је 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
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5.11. Цене се у поступку јавне набавке исказују у динараима (РСД), без ПДВ-а и са ПДВ-ом.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Цене морају бити дате на паритету FCO магацин Наручиоца у Београду и укључује:
-продајну цену возила и ореме
-износ царине
-транспорт FCO магацин Наручиоца у Београду,
-осигурање у транспорту
-услуге шпедитера за царињење
-припрему возила за испоруку
-деконзервацију возила
-технички преглед возила пред регистрацију
-пун резервоар горива
-обуку
- и све зависне и пратеће трошкове.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у
динарима.
Уколико је понуђач нерезидент, понуда мора бити достављена у еврима и уговор о купопродаји ће бити
закључен у еврима.
Цена возила је фиксна и не може се мењати.
5.12. Средства финансијског обезбеђења
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде
Понуђач је обавезан да уз понуду достави бланко сопствену меницу или неопозиву безусловну, на први
позив наплативу банкарску гаранцију као гаранцију за озбиљност понуде.
Понуђач је обавезан да уз понуду достави бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у
Регистру менице и овлашћења Народне банке Србије. Бланко сопстевена меница треба да буде оверена
печатом и потписана оригиналним потписом од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити
достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо из конкурсне документације, на име
озбиљности понуде и са назначеним износом од 2% 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 потврда о регистрацији менице (листинг са сајта Народне банке
Србије, а не захтев за регистрацију).
Понуђач може уз понуду, као гаранцију за озбиљност понуде, да достави неопозиву, безусловну, на први
позив наплативу банкарску гаранцију на износ од минимум 2% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.
Понуђач је дужан да достави једно од наведених средстава обезбеђења.
У случају промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење-писмо остаје на снази. Потпис
овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу-писму мора бити идентичан са потписом или
потписима са картона депонованих потписа.
Рок важења средства финансијског обезбеђења је 90 дана од дана отварање понуда.
Ако се у току поступка доделе уговора промене рокови за одабир понуђача, мора се продужити важење
средства финансијког обезбеђења најкасније пре истека важећег. Понуђач са којим ће бити закључен уговор
дужан је да продужи гаранцију за озбиљност понуде све док не буде замењена гаранцијом за добро
извршење посла.
Наручилац задржава право да уновчи достављено средство финансијског обезбеђења за озбиљност
понуде, у случају да Понуђач након јавног отварања понуда одустане од своје понуде, не испуни све своје
обавезе у поступку набавке, одбије да закључи Уговор о предметној јавној набавци под условима датим у
понуди, не поднесе бланко сопствену меницу на износ од 2% без обрачунатог ПДВ-а, као гаранцију за добро
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Понуђачима који не буду били изабрани, на њихов захтев, средство финансијског обезбеђења биће враћено
одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла:
Изабрани најповољнији понуђач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора на име
гаранције за добро извршење посла достави:
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-бланко сопствену меницу као гаранцију за добро извршње посла која мора бити евидентирана у Регистру
менице и овлашћења Народне банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и
потписана оригиналним потписом од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити
достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име доброг извршења посла и
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 потврда о регистрацији менице (листинг са сајта Народне банке Србије, а не захтев за
регистрацију) или
-банкарску гаранцију за добро извршње посла са клаузулама „безусловна и платива на први позив“ у висини
од 10% од уговорене вредности добара који су предмет гаранције, без ПДВ-а.
У случају промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење-писмо остаје на снази. Потпис
овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу-писму мора бити идентичан са потписом или
потписима са картона депонованих потписа.
Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, важност ове банкарске
гаранције мора да се продужи.
Рок важења средства финансијског обезбеђења је најмање 30 дана дуже од истека уговореног рока за
коначно извршење посла.
У случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши
их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или уколико ангажује као подзивођача лице које
није навео у понуди, наручилац ће активирати средство финансјског обезбеђења.
Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор, уколико понуђач
ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом уговора Наручилац претпрео
знатну штету.
Понуђач може ангажовати као подизвођача, лице које није навео у поднетој понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања ако то лице испуњава све
услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. У том случају
наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења.
По извршењу уговорних обавеза Понуђача, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла
ће бити враћено, на захтев Понуђача.
Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року:
Изабрани најповољнији понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје, на име гаранције за отклањање
недостатака у гарантном року достави:
- сопствену бланко меницу за отклањање недостатака у гарантном року, која мора бити евидентирана у
Регистру менице и овлашћења Народне банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буде оверена
печатом и потписана оригиналним потписом од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити
достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име доброг извршења посла и
са назначеним износом од 5% од вредности уговора без ПДВ-а са клаузулом без протеста са роком
важности 5 дана дужим од уговореног гарантног рока за испоручена добра или
-банкарску гаранцију за отлањање недостатака у гарантном року са клаузулама „безусловна и платива на
први позив“ у висини од 5% од уговорене вредности добара који су предмет гаранције, без ПДВ-а, са роком
важности 5 дана дуже од истека гарантног рока.
Наручилац ће да ова средства обезбеђења уновчити, у случају да понуђач не буде извршио обавезу
отклањања недостатака у гарантном року због којих је умањена могућност коришћења предметног добра.
5.13. Понуду може поднети група понуђача
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у
конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној
документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном
одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст.2. Закона...), који
морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се
понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној
документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном
одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл.
81. Закона.
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Саставни део заједничке понуде је споразум потписан и оверен од одговорних лица сваког члана групе
понуђача, којим се чланови групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који обавезно садржи податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем,
• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средства обезбеђења,
• понуђачу који ће издати рачун,
• рачуну на који ће бити извршено плаћање.
Понуђачи који подносу заједничку понуду 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.
5.14. Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити
подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи
од 50% укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подзивођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе
назив и седиште подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач
ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подзивођача, ради утврђивања
испуњености услова за учешће.
Понуђач, односно добављач у потупности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорене обавезе без обзира на број подизвођача.
Изабрани најповољни понуђач не може ангажовати као подизвођача, лице које није навео у поднетој понуди,
у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла и раскинути уговор,
осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
Изабрани најповољни понуђач може ангажовати као подизвођача, лице које није навео у поднетој понуди
ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице
испуњава све услове за подизвођача Законом и овом конкрурсном документацијом и уколико добије
претходну сагласност наручиоца.
У случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу, односно у случају промене повериоца
у уговорном односу, примењују се одредбе чл. 436. – 453. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“
бр. 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 57/89 „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна
повеља.
5.15. Заштита података
Наручилац је дужан да чува, као поверљиве, све податке о понуђачу садржане у понуди које је као такве, у
складу са законом, понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила повреду
поверљивости података добијених у понуди и чува као пословну тајну имена заинтересованих лица,
понуђача као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.
Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која у доњем десном углу великим словима
имају написано „ПОВЕРЉИВО", а испод тога потпис одговорног лица. Ако се поверљивим сматра само
поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу
мора бити исписано „ПОВЕРЉИВО". Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени
на наведени начин.
Понуђач не може да означи поверљивим доказе о испуњености обавезних услова, цену и остале податке из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање.
5.16. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању
и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

19

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за
примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која je неодговарајућа или
неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произлази из
природе поступка јавне набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
5.17. Наручилац задржава право провере достављене документације. Уколико наручилац утврди да је
наручилац доставио неистините податке, његова понуда ће бити искључена из даљег разматрања.
5.18. Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана отврања понуда.
О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са Законом.
Наручилац ће уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, 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 којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи
уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Ако је у случају из става 3. овог члана због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег
најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели
уговора.
5.19. Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказе о негативној референци, у смислу одредби
члана 82. Закона. Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти
предмет набавке, за период од претходне три године.
Доказ може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или
испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као
подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном
документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније
закљученим уговорима о јавним набавкама.
5.20. Захтеви набавке:
1. Начин и рок плаћања: Наручилац одобрава аванс у висини од 100%.
2. Захтев у погледу рока испоруке
Добављач је дужан да уговорену количину добара испоручи најкасније у року од 30 дана од дана закључења
уговора.
Понуђач је дужан да пре испоруке возила, писаним путем (непосредно или факса), достави Наручиоцу
списак бројева мотора и шасија испоручених возила.
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3. Рок за извршење једнодневне обуке – у року од 5 (пет) дана од дана испоруке возила, у терминима
договореним са Наручиоцем. Понуђач је у обавези да изврши једнодневну обуку о коришћењу предметних
возила и контроли техничке исправности возила, за 7 (седам) запослених.
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.
5. Захтеви у погледу гарантног рока
Основна гаранција (основна, уговорна) мора бити минимално 24 месеца од дана испоруке, без ограничења
пређене километраже. Понуђач је у обавези да обезбеди сервис у гарантном року у свему у складу са
гаранцијом произвођача.
6. Рок за отклањање неисправности у гарантном року. У току гарантног рока понуђач је у обавези да
отклони сваку неисправност на возилу, која потпада под услове гаранције, при чему рок отклањања
неисправности не може бити дужи од 30 календарских дана од дана пријаве неисправности.
Уколико се после 30 календарских дана не отклони неисправност, понуђач је дужан да за сваки календарски
дан прекорачења плати наручиоцу на име уговорне казне износ од 50 евра у динарској противвредности
према средњем курсу евра Народне банке Србије на дан истека рока за отклањање неисправности.
7. Место испоруке: седиште наручиоца, Београд, Требевићка бр. 16.
Возила морају бити испоручена са пуним резервоаром горива.
Понуђач је у обавези да приликом испоруке возила достави следеће:
1. Документацију неопходну за регистрацију возила (јединствена царинска исправа, обрачун царинског дуга,
рачун између продавца и произвођача возила (уколико продавац-понуђач није произвођач), рачун између
понуђача и наручиоца, гарантни лист-сервисна књижица, регистрациони лист за моторно возило и сва
остала документа неопходна за регистрацију возила. Понуђач је у обавези да уколико током процеса
регистровања возила недостаје или је неисправан неки од докумената, исти достави у року од 5 (пет) дана
од дана пријема обавештења од стране Наручиоца.
2. Упутство за употребу и одржавање возила и опреме на српском језику.
3. Списак свих резервних делова, табеларни преглед (који мора да садржи називе и каталошке бројеве
резервних делова), норматив времена (прописан од стране произвођача возила, за радове на одржавању
возила). Ова наведена документа достављају се у писаном облику.
4. Оверену и потписану изјаву да испоручена возила немају никаквих недостатака и да су у свему у складу
са понудом.
5.21. Критеријум за доделу уговора
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
У случају да два или више понуђача буду имали исту најнижу понуђену цену, као најповољнија понуда
биће изабрана понуда понуђача који је понудио 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 рок
важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што
ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире
ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру
ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник
извлачења путем жреба.
Наручилац ће вредновати само понуде у којима су понуђачи одговорили на захтеване услове из
позива за подношење понуда и конкурсне документације – одговарајуће и прихватљиве понуде.
Понуда за коју је Наручилац утврдио да је неприхватљива неће се вредновати, а понуђач је не може
накнадно допунити нити изменити како би је учинио прихватљивом.
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5.22. Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву 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 нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде, (Образац изјаве из одељка 4.4 ове конкурсне документације).
5.23. Захтев за заштиту права
Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о
садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом
таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6)
Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права
приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:
Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:
Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: Завод за биоциде и
медицинску екологију, 11030 Београд, Требевићка бр. 16 са назнаком Захтев за заштиту права за ЈН добара
Куповина теретних „Van“ возила, бр. ЈН Д-7/2018, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-мail: zavod@biocidi.org.rs
радним данима (понедељак-петак) од 7,00 до 15,00 часова.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако овим 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
7 (словима: седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и
уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог 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 става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева
за заштиту права је 10 (словима: десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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, које
садржи податке из Прилога 3Љ.
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту
права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља
даље активности у поступку јавне набавке.
Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1.
тач. 1) – 7) Закона:
Захтев за заштиту права 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.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац ће такав захтев
одбацити закључком.
Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (словима:
три) дана од дана доношења.
Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од 3 (словима: три) дана од дана
пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља
наручиоцу.
Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН:
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Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна:
840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број ЈН Д-7/2018, сврха: ЗЗП, Завод за биоциде и
медицинску екологију, јн. бр. ЈН Д-7/2018, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:
1) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда
2) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања
Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.
Ако је захтев за заштиту права основан, Наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на
писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора Наручиоцу на
писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака
странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту
права.
Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.
Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије
о поднетом захтеву за заштиту права.
О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.
Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона.
Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту
права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.
Чланом 151. Закона („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) је прописано да захтев за
заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије
уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да
је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења
налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери
чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. Закона 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 из потврде о извршеној уплати таксе из
тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за
трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти)
који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату
могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-adмinistrativne-takse.htмl и
http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf .
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5.24. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику 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 пет дана пре истека рока за подношење понуде путем
поште, електронске поште на е-mail: zavod@biocidi.org.rs или путем факса: +381(11)30-54-044, са назнаком:
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку, број ЈНД-7/2018", у периоду од 8.00 до 15.00 сати.
Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен
чланом 20. овог закона.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну
документацију.
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5.

5.1. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

У поступку јавне набавке добра - Куповина теретних „Van“ возила, редни број јавне набавке ЈН Д-7/2018
понуђач ____________________________________________________________ даје следећу
(назив понуђача)
ИЗЈАВУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу најкасније у року од 10 дана од дана
закључења уговора доставити:

1) бланко сопствену меницу као гаранцију за добро извршње посла која мора бити евидентирана у

Регистру менице и овлашћења Народне банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буде
оверена печатом и потписана оригиналним потписом од стране лица овлашћеног за заступање. Уз
меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име
доброг извршења посла и са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора. Уз меницу
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму и потврда о регистрацији менице (листинг са сајта
Народне банке Србије, а не захтев за регистрацију) односно банкарску гаранцију за добро извршење
посла са клаузулама „безусловна и платива на први позив“, у висини од 10% од уговорене вредности
добара који су предмет гаранције, без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока
за коначно извршење посла.
2) бланко меницу за отклањање недостатака у гарантном року, у тренутку примопредаје добара
прописно потписану и оверену са копијом депо картона и потврдом о регистрацији менице
насловљену на Завод за биоциде и медицинску екологију у износу од 5% од вредности уговора без
ПДВ-а са клаузулом без протеста са роком важности 5 дана дужим од уговореног гарантног рока за
испоручена добра, односно банкарску гаранцију за отлањање недостатака у гарантном року са
клаузулама „безусловна и платива на први позив“ у тренутку примопредаје добара, у висини од 5%
од уговорене вредности добара који су предмет гаранције, без ПДВ-а, са роком важности 5 дана
дужим од истека гарантног рока.
Датум
_________________________

М. П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
________________________________

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, образац изјаве мора бити потписан од одговорног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом.
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр: ________________ од __________________ за јавну набавку добра- Куповина теретних
„Van“ возила, редни број јавне набавке ЈН Д-7/2018
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име или скр. Назив понуђача / носиоца посла:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
ПДВ број:
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
Уписан у Регистар понуђача

заокружити
да
не
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира прву страну обрасца
понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе понуђача.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Пословни име или скр. Назив понуђача /
носиоца посла:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
ПДВ број:
Име особе за контакт:
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Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
Уписан у Регистар понуђача

заокружити
да

не

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, неопходо је да понупни маведене податке за
подизвођача.
Уколико понуђач подноси понуду са више понуђача у обавези је да копира ову страну обрасва понуде са
оптшим подацима о подизвођачу, , коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.
ПОНУДА БРОЈ ______________ од ____________________
НАЗИВ ВОЗИЛА – МОДЕЛ И ТИП
Произвођач и земља порекла
Јединица мере

комад

Количина
Јединична цена без ПДВ-а

4

Јединична цена са ПДВ-ом
Укупна цена за 4 возила без ПДВ-а
У процентима (%)
ПДВ

Номинално

Укупна цена са ПДВ-ом:
Укупна цена за 4 возила са ПДВ-ом
словима:
Рок важења понуде:

____________ дана (не краћи од 90 дана од дана јавног
отварања понуда)

Рок испоруке

_________ дана (не дужи од 30 дана од дана потписивања
уговора)

Место испоруке

Београд, ул. Требевићка бр. 16

Гарантни рок:

______________(минимум 24 месеца од дана испоруке,
без ограничења пређене километраже).
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Рок за отклањање недостатака у гарантном _________________календарских дана (максимум 30
року
календарских дана од дана пријема неисправности)
А) аванс 100%
Начин плаћања:
Б) У року до 45 дана од дана испоруке.
Понуђач понуду подноси:

А) самостално
Б) као заједничку понуду или
В) као понуду са подизвођачем
(заокружити)
Део предмета и проценат укупне ______% (не може бити већи од 50%).
вредности набавке који ће се извршити
преко подизвођача (не већи од 50%)
Део предмета набавке који ће понуђач ________________________________
извршити преко подизвођача

Датум
__________________________

М. П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
________________________________

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
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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7. МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1. Завод за биоциде и медицинску екологију из Београда, ул. Требевићка бр. 16, кога заступа директор,
Прим. др Драгана Деспот, (у даљем тексту: купац) и
2. ______________________________ ____________из
____________________________,
ул.
__________________________________,
бр.
_________
кога
заступа
____________________________________, (у даљем тексту: продавац)
(понуђачи из групе понуђача)
Члан 1.
Предмет овог уговора je купопродаја теретих „Van“ возила, у количини од 4 комада, а у свему према
понуди Продавца број _________од _______.__________. године, заведеној код Купца под
бројем____________ од _______.__________. године (у даљем тексту: Понуда) која je дата у прилогу и чини
саставни део овог уговора.
Члан 2.
Укупна вредност возила из члана 1. овог уговора износи ___________________ (словима:
__________________________________________ ) динара без ПДВ-а, односно са ПДВ-ом
________________динара (словима: ____________________________).
Цена из става 1. овог члана дата је на паритету FCO магацин Купца у Београду, улица Требевићка бр. 16 и
укључује:
- продајну цену возила и опреме
- износ царине
- транспорт FCO магацин Купца у Београду
- осигурање у транспорту
- услуге шпедитера за царињење
- припрему возила за испоруку
- деконзервацију возила
- технички преглед возила пред регистрацију
- пуп резервоар горива
- обуку
- и све друге зависне и пратеће трошкове.
Цена возила je фиксна и не може се мењати.
Члан 3.
Продавац се обавезује да возила из члана 1. овог уговора испоручи Купцу у року од (______) дана
од дана закљученог уговора.
Продавац се обавезује да испоруку возила изврши на паритету FCO магацип Купца у Београду, ул.
Требевићка бр. 16.
Продавац гарантује да испоручена возила одговарају квалитету и техничким карактеристикама које су
саставни део овог уговора.
Продавац се обавезује да најмање 5 (пет) дана пpe планиране испоруке, обавести Купца о тачном
датуму и времену испоруке возила због благовремене припреме складишног простора и да достави копију
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гарантног листа и опис техничких карактеристика возила, као и списак бројева мотора и шасија возила ради
увида у документацију и добијања писане сагласности од стране Купца да може да испоручи возила.
Продавац je у обавези да уколико током процеса регистровања возила недостаје или je неисправан
неки од докумената исти достави у року од 5 (пет) дана од дана пријема обавештења од стране Купца.
Продавац je дужан да уз испоручена возила достави Купцу отпремницу.
Члан 4.
Возила која се испоручују морају бити потпуно истестирана, фабрички нова, без икаквих оштећења,
производних недостатака и да заједно са пратећом документацијом испуњавају утврђене техничке и
технолошке услове.
Продавац се обавезује да испоручи возила са пуним резервоарима горива.
Продавац се обавезује да приликом испоруке возила достави cледећe:
- Документацију неопходну за регистровање возила (јединствена царинска исправа, , обрачун
царинског дуга, рачун између Продавца и произвођача возила (уколико Продавац није
произвођач), рачун између продавца и Купца, гарантни лист, сервисна књижица, регистрациони
лист за моторно возило и сва остала документација неопходна за регистрацију возила).
- Упутство за употребу и одржавање возила и опреме на српском језику.
- Списак свих резервних делова - табеларни преглед (који мора да садржи називе и каталошке
бројеве резервних делова), норматив времена (прописан од стране произвођача возила за
радове на одржавању возила) - у писаном облику.
- Оверену и потписану Изјаву да испоручена возила немају никаквих недостатака и да су у свему у
складу са Понудом.
Продавац je у обавези да приликом испоруке возила достави Купцу списак бројева мотора и шасија
испоручених возила.
Члан 5.
Продавац се обавезује да у року од _________ ____(________) дана од дана испоруке возила изврши
једнодневну обуку о коришћењу предметних возила и контроли техничке исправности возила, за 4 (четири)
запослена код Купца.
Члан 6.
Купац се обавезује да уговорену цену за возила из члана 2. став 1. овог уговора плати Продавцу на
следећи начин: (заокружити начин плаћања)
А) аванс у висини од 100%
Б) у року до 45 дана од дана испоруке.
Место испоруке возила: Завод за биоциде и медицинску екологију, Београд, ул.Требевићка бр. 16.
Комисија за квалитативни пријем, образована од стране Купца, извршиће преглед возила о чему ћe
бити сачињен Записник о квалитативном пријему возила, који ћe бити потписан од стране овлашћених
представника Купца и овлашћеног представника Продавца.
Након извршене обуке сачиниће се Записник о извршеној обуци, који ће бити потписан од стране
овлашћених представника Купца и овлашћеног представника Продавца.
Записник о квалитативном пријему возила и Записник о извршеној обуци, оверени печатом Продавца
и отпремница представљају основ за испостављање рачуна.
Фактурна адреса на коју се доставља рачун je: Завод за биоциде и медицинску екологију, Београд,
ул.Требевићка бр. 16.
На рачунима поред осталих података обавезно мора бити уписан број Уговора, број рачуна, валута
плаћања, текући рачун Продавца, број Налога за набавку, и Порески идентификациони број обе уговорне
стране. ПИБ Купца је 102142866.
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Члан 6а.
У случају да Продавац aнгажује подизвођача за:
Продавац у потпуности одговара Купцу за извршсње обавеза из овог уговора и у случају поверавања
појединих обавеза подизвођачу:
" ___________________________________ " из ___________________, улица______________________ број
___________________________________ .
" ___________________________________ " из ___________________, улица______________________ број
___________________________________ .
" ___________________________________ " из ___________________, улица______________________ број
___________________________________ .
Продавац ће наведеног/е подизвођача/е анажовати за извршење следећих обавеза:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Члан 7.
У случају видљивих недостатака, Купац неће примити возила, a Записник о недостацима ће доставити
Продавцу пo утврђивању недостатака.
Продавац се обавезује да пo пријему Записника о недостацима, a најкасније до истека рока за испоруку
испоручи возила у складу са Понудом и овим уговором.
Члан 8.
У случају видљивих недостатака, који нису били уочени приликом пријема возила, Купац ће
рекламацију са Записником о недостацима доставити Продавцу по утврђивању недостатака, најкасније у року
од 3 (три) дана од дана пријема возила.
Продавац се обавезује да најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема рекламације са
Записником о недостацима, отклони недостатке или рекламирана возила замени исправним.
Члан 9.
За све уочене недостатке-скривене мане, које нису биле уочене приликом квалитативног пријема
возила, већ су се испољиле током употребе истих, Купац ће рекламацију са Записником о недостацима
доставити Продавцу најкасније у року од 8 (осам) дана пo утврђивању недостатака.
Продавац се обавезује да најкасније у року од 30 (тридесет) дана пo пријему рекламације, отклони
недостатке или возила са недостацима замени исправним.
Члан 10.
Продавац je у обавези да обезбеди присуство техничког лица при уградњи ypeђaja за AПВ (аутоматско
праћење возила) без ремећења гарантних рокова и оверу изведених радова у сервисној књижици.
Члан 11.
Гарантни рок за возила из члана 1. овог уговора износи ________________ (________________)
месеца, од дана испоруке возила.
Гapaнциja за возила која су предмет овог уговора je у потпуности у складу са гаранцијом коју даје
произвођач возила.
Продавац се обавезује да уз возила достави гарантни лист који ћe бити оверен даном испоруке возила.
У гарантном листу мора бити наведен контакт телефон за пријаву квара.
Продавац се обавезује да у току гарантног рока, сваку неисправност нa возилу, која потпада под услове
гаранције отклони у року од _____ (__________________________) календарских дана од дана пријаве
неисправности.
Уколико Продавац не отклони неисправносг у року из претходног става овог члана уговора, дужан je
да за сваки календарски дан прекорачења плати Купцу на име уговорне казне износ од 50 евра у динарској
противвредности према средњем курсу евра Народне банке Србије на дан истека рока за отклањање
неисправности.
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Члан 12.
Уколико Продавац не изврши своје обавезе у року из члана 3. став 1. члана 8. став 2. и члана 9. став
2. овог уговора, дужан je да за сваки дан закашњења плати Купцу нa име уговорне казне износ од 0.5% од
уговорене купопродајне цене возила, која се не могу ставити у функцију.
Укупна висина уговорне казне коју по основу из претходног става Продавац плаћа Купцу може да
износи највише 10% од укупне уговорене купопродајне цене.
Члан 13.
Продавац je обавезан да у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, достави бланко
сопствену меницу или неопозиву, безусловну нa први позив наплативу банкарску гаранцију, као гаранцију за
добро извршење посла.
Меница из претходног става мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.
Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење - писмо на име
доброг извршења посла и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а. Уз меницу
мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који je издат од стране пословне банке коју
Продавац наводи у меничном овлашћењу - писму. У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење
- писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица нa меници и меничном овлашћењу - писму мора бити
идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.
Продавац може као гаранцију за добро извршење посла, да достави неопозиву, безусловну, нa први
позив наплативу банкарску гаранцију нa износ од 10 % од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.
Продавац je дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за добро
извршење посла.
Рок важења средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора бити најмање 30
(тридесет) дана дуже од дана извршења свих уговорних обавеза.
У случају да Продавац не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором,
изврши их делимично или касни са извршењем уговорених обавеза, Купац ће активирати средство
финансијског обезбеђења и раскинути уговор.
Купац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор, уколико Продавац
ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом уговора Купац претрпео знатну
штету.
Продавац може ангажовати као подизвођача лице које није навео у поднетој понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све
услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну caгласност Купца. У том случају, Kупац нећe
активирати средство финансијског обезбеђења.
По извршењу уговорних обавеза Продавца, средство финансијског обезбеђења за добро извршење
посла биће враћено, на захтев Продавца.
У случају да се Продавац налази на списку негативних референци и да je добио негативну референцу
за предмет јавне набавке који није истоврстан предмету ове јавне иабавке, у обавези je да као средство доброг
извршења посла, достави неопозиву, безусловну, нa први позив наплативу банкарску гаранцију на износ од
15% од укупне вредности понуђене цене без ПДВ-а.
Продавац je обавезан да приликом примопредаје предметних возила достави бланко сопствену
меницу као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.
Меница из претходног става мора да буде евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.
Уз меницу мора бити достављено и одговарајуће менично овлашћење - писмо на име гаранције за
отклањање недостатака у гарантном року и са назначеним износом од 5% од укупне уговорене вредности без
ПДВ-а, као и копија картона депонованих потписа. У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење
остаје на снази.
Продавац може као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року приложити неопозиву,
безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију са назначеним износом од 5% од укупне уговорене
вредности без ПДВ-а.
Рок важења средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року мора бити
најмање 5 (пет) дана дуже од дана истека уговореног гарантног рока
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У случају да Продавац не изврши све своје уговорне обавезе или их изврши делимично, Купац ће
активирати средство финансијског обезбеђења.
По истеку гарантног рока, средство финансијског обезбеђења биће враћено, на захтев Продавца.
Члан 14.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима,
као и други важећи прописи који регулишу ову материју.
Члан 15.
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и примењује се до испуњења уговорних
обавеза обе уговорне стране.
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са реализацијом Уговора решавају
споразумно, у супротном надлежан je суд у Београду.
Члан 17.
Овај уговор je сачињен у 6 (шест) истоветних примерака. од којих свака уговорна страна задржава no
3 (три) примерка.

Продавац:
ДИРЕКТОР

Купац:
ДИРЕКТОР
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8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

8.1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

1
Назив возила –
модел и тип

2

3

4

Јединична цена без Јединична цена
ПДВ-а
са ПДВ-ом

М. П.

5

Укупна вредност
Укупна вредност франко
франко магацин купца магацин купца са ПДВ-ом
без ПДВ-а
за 4 возила
за 4 возила

Потпис овлашћеног лица
________________________________

34

8.2. УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:
1. У колони 1. - уписати назив возила, модел и тип
2. У колони 2. - уписати јединичну цену возила без ПДВ-а
3. У колони 3. - уписати јединичну цену возила са ПДВ-ом
4. У колони 4. - уписати вредност франко магацин купца без пдв-а
5. У колони 5. - укупна вредност франко магацин купца са ПДВ-ом
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9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач може да у оквиру понуде доставити укупан износ и
структуру трошкова припремања понуде

Трошкови прибављања средстава
обезбеђења
(I)

Остали трошкови припреме
понуде
(II)

М. П.

Укупни трошкови припреме
понуде
(III)

Потпис овлашћеног лица
________________________________
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду за јавну набавку редни број
ЈН Д-7/2018 – Куповина теретних „Van“ возила, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима, осим са понуђачима из групе понуђача или подизвођачима са којим подносим
понуду за предметну јавну набавку.

М.П.
_________________________
(Потпис овлашћеног лица)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручилац ће
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту
конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћау у поступку јавне
пабавке 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 дo две године. Повреда конкуренције представља иегативну референцу, у смислу
члана 82. став I . 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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.

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОПУНУ МЕНИЦЕ – МЕНИЧНО ПИСМО
На основу Закона о меници и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног
промета
ДУЖНИК: ________________________________________________ (назив и адреса)
МБ: __________________________________
ПИБ: _______________________________
ТЕКУЋИ РАЧУНИ И НАЗИВ БАНАКА:____________________________________
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ: ___________________________________
(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице)
ИЗДАЈЕ

ОВЛАШЋЕЊЕ – МЕНИЧНО ПИСМО
-за корисника бланко сопствене менице-

КОРИСНИК: Завод за биоциде и медицинску екологију, (у даљем тексту: Поверилац)
Седиште: Београд, ул. Требевићка бр. 16
ПИБ: 102142866
Матични број: 07011563
Број рачуна: 310-216424-65, НЛБ Банка а.д.
Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број ______________________(унети серијски број менице), као
средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде поднете у поступку јавне набавке број ЈН Д-7/2018,
ДОБРА – Куповина теретних „Van“ возила.
Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу са клаузулом “без протеста“ може попунити у износу oд
____________________(словима: ___________________________________ динара), без протеста и трошкова, у
складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника код банака, а у корист Повериоца.
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – 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 или због поштовања приоритета у наплати рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање
задужења по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или
оснивања нових правних субјеката од стране овлашћеног лица за заступање Дужника, и других промена од значаја
за правни промет.
Рок важења меничног овлашћења је до _______________ године (минимум 90 дана од дана јавног отварања понуда).
МП
(место и датум)
_________________________

(потпис овлашћеног лица)
________________________________

Напомена:
*У случају подношења заједничке понуде група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписати и печатом оверити образац, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача, који се доставља
као саставни део заједничке понуде.
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