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1.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Наручилац Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље, ул. Чачанска бб,
31230 Ариље, web: www.rzav.co.rs, позива све заинтересоване понуђаче да припреме и
поднесу понуде у складу са законом, конкурсном документацијом и позивом за
достављање понуда.
2. Врста поступка
Предметна јавна набавка добара спроводи се у поступку јавне набавке мале
вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012) и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке („Сл.гласник РС“ бр.29/2013 и
104/2013).
3. Опис предмета јавне набавке:
Предмет набавке је теренско возило за потребе службе одржавања које се
набавља по принципу старо за ново. Предмет набавке је ново возило „Лада Нива“ (4х4) уз
откуп старог возила од стране понуђача.
(шифра из ОРН: 34113300 Теренска возила)
4. Подношење понуде
Понуђачи своје понуде подносе у затвореним ковертама, на следећу адресу: “ЈП за
водоснабдевање Рзав”, Чачанска бб, 31230 Ариље, са назнаком: “Не отварати – понуда за
јавну набавку број 1.47/14 МН – „Теренско возило – “старо за ново““. На полеђини коверте
обавезно се наводи назив и адреса понуђача и лице за контакт.
Понуда са варијантама није дозвољена. Понуђач може поднети само једну понуду.
5. Рок за подношење понуда
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца
најкасније 16. децембра 2014. године до 12:00 часова.
6. Отварање понуда
Отварање понуда обавиће се јавно, 15 минута након истека рока за подношење
понуда, са почетком у 12:15 часова у просторијама наручиоца, у улици Чачанској бб у
Ариљу.
Отварању понуда могу присуствовати и овлашћени представници понуђача, који ће
своја овлашћења предати Комисији пре отварања понуда.
7. Критеријум
Критеријум за оцењивање понуда је “најнижа понуђена цена”.
8. Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана од дана отварања понуда.
9. Контакт
Особе за контакт:
Милијанко Радојевић, дипл.маш.инж. и
Ана Радовић, дипл.правник
е-маил: nabavke@rzav.co.rs ,
телефон 031/3894-883, факс 031/3893-756
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. Опис предмета набавке
Предмет ове јавне набавке је теренско возило за потребе службе одржавања које
се набавља по принципу старо за ново (шифра из ОРН: 34113300 Теренска возила).
2.2 Предмет јавне набавке није обликован по партијама
Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.
3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

3.1 Предмет набавке:
Предмет набавке је ново теренско возило VAZ 21214-120-50 или одговарајуће.
Место испоруке: продајно сервисни објекат купца
Понуђено возило мора бити у складу са важећим законским прописима Републике
Србије, Правилником о подели моторних возила и прикључних возила и техничким
условима за возила у саобраћају на путевима и Законом о безбедности саобраћаја.
- Понуђач мора да понуди потпуно ново путничко возило. Под термином „ново возило“
подразумева се некоришћено путничко возило са уграђеним потпуно новим
деловима и које се након испоруке први пут региструје.
- За сваку могућу неусаглашеност карактеристикама путничког возила са законима,
правилницима и стандардима Републике Србије и / или Европске уније у потпуности
одговара Извршилац путничког возила.
- Сви материјали од којих су израђена возила не смеју ни на који начин здравствено да
штете свима онима који су контакту са возилима.
Понуђено добро не може имати мање опреме од захтеване техничком
спецификацијом. Понуђач мора да достави – каталог, проспект или неки други документ
који мора да садржи доказ за све захтеване тачке из техничке спецификације предмета
јавне набавке како је и дефинисано конкурсном документацијом
Уколико се нуди возило еквивалентно траженом, уз понуду се доставља техничка
документација из које се са сигурношћу могу утврдити све карактеристике неопходне за
упоређивање два модела.
3.1.1 Техничка спецификација за теренско возило:
ОПШТИ ПОДАЦИ
Количина: 1 комад
Боја: пожељно бела
Фабричка ознака: VAZ 21214 – 120 – 50
Комерцијални назив возила: ЛАДА 4×4
Норме токсичности: Еуро 5
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Тип каросерије / број врата: Самоносећа, варена каросерија Тип – Џип са 3 врата
Тежина празног возила / пуног возила (кг): 1285 / 1610
Дозвољена тежина приколице (кг):
- са сопственим кочницама 1490
- без сопствених кочница 400
Димензије возила, мм (Д x Ш(* *) x В): 3720 x 1680 (**1814) x 1640
Запремина пртљажника: 266 / 1000 lit.
Растојање од коловоза (клиренс): 220 мм
Радијус окретања: 5,5 м
Точкови – стандард: Челични 5Ј16
Гуме: 175/80R16, 185/75R16
МОТОР – ПЕРФОРМАНСЕ:
Радна запремина, број цилиндара, положај цилиндара: 1690 ццм, 4 цилиндра, у
линији
Број вентила по цилиндру / укупно: 2 / 8
Систем напајања горивом: Директно убризгавање – систем BOSCH
Пречник цилиндра / ход клипа : мм: 82 x 80
Максимална снага кW (при о/мин): 61 кW (5000)
Макс. Обртни моменат Нм (при о/мин): 127,5 (4000)
Врста горива, октански број: Безоловни бензин, мин. 95 окт.
Максимална брзина km/h: 137
Убрзање 0-100 км/х, сец (возац / пуно возило): 19 / 21
Запремина резервоара / лит: 45
ТРАНСМИСИЈА / УПРАВЉАЧ / ВЕШАЊЕ / КОЧНИЦЕ
Мењач: Механички, 5 брзина, синхронизовани
Редукција: Двостепени редуктор, са командом блокаде
Управљачки механизам: преносни пуж, сигурносни са телескопском решетком и
серво појачањем
Вешање: Предње независно/задње зависно
Погон: Стални погон на обе осовине (сва 4 точка)
Кочнице: хидраулични двокружни систем, напред диск, позади добош, вакумски
серво појачивач и ABS
СТАНДАРДНА ОПРЕМА – УКЉУЧЕНА У ЦЕНУ
Тонирана стакла
Блокада мотора – имобилизатор
Светла за маглу – само задња
Допунско СТОП светло
Хидраулично подешавање висине фарова
ДОДАТНА ОПРЕМА ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА:
Уграђен радио уређај и звучници.
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3.2 Старо возило које наручилац даје у замену:
Набавка новог теренског возила врши се у поступку „старо за ново“. Возило које је у
овом случају предмет продаје (замене) од стране ЈП „Рзав“ је возило марке:
ЗАСТАВА тип ЛАДА НИВА (4х4)
Година производње: 1998 година
Прва регистрација : 24.02.2014.1999. године
Прешао: 101.000 km
Боја : бела 01
Снага мотора: 56,1 кW
Радна запремина мотора у cm3: 1689
Врста горива: бензин
У прилогу ове конкурсне фокументације дате су фотографије возила. Возило је у
возном стању и регистровано до 23.02.2015. године.
Понуђена цена за ово возило не може бити нижа од 130.000 динара са ПДВ-ом.
Све остале трошкове у вези са преносом власништва на купца сноси купац сам.
Извршилац откупљује старо возило по принципу „виђено купљено“.
Понуђачи могу извршити увид у ово возило у кругу ЈП „Рзав“ Ариље, Чачанска бб,
31230 Ариље, до дана истека рока за подношење понуда (по претходној најави
телефоном).
Лице за контакт: Милијанко Радојевић, дипл. маш.инж. 031/3894-883
(у времену од 8.00 до 15.00 часова)
4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Техничка документација и планови нису потребни ни дати. Целокупни опис је дат у
техничким условима .

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5.1. Обавезни услови (предвиђени чланом 75. Закона о јавним набавкама) и
додатни услови за учешће у овом поступку јавне набавке.
Понуђач мора да испуни све ОБАВЕЗНЕ услове, предвиђене чланом 75. Закона о
јавним набавкама да би учествовао у овом поступку јавне набавке:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст.
1. тач. 4) Закона);
6|35

Jaвно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље – ЈН број 1.47/14 МН
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине
(чл. 75. ст. 2. Закона).
Поред обавезних услова, понуђач мора да испуни и ДОДАТНИ услов:
1) Да је испоручилац уједно овлашћени продавац и сервисер за испоручени тип возила.
5.2. Испуњеност услова у случају подношења заједничке понуде или понуде са
подизвођачем:
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. Понуђачи из заједничке понуде одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
Подносилац понуде је дужан да наведе, уколико наступа са подизвођачем или подноси
заједничку понуду, назив подизвођача, односно другог подносиоца понуде и достави
доказе сходно члану 75., став 1. тачке 1-4 ЗЈН-а, односно доказе из Упутства како се
доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. ЗЈН за подизвођача, односно за сваког
понуђача из групе понуђача посебно.
Понуђач који учествује са подизвођачем дужан је да у складу са чланом 80. ЗЈН-а
наведе у својој понуди назив подизвођача, који ће у случају да његова понуда буде
изабрана као најповољнија бити наведен у уговору, као и проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, део јавне набавке који ће извршити преко
подизвођача, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће се
извршити преко подизвођача. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа
предмета то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део
набавке која се извршава преко тог подизвођача. Уколико се сва доспела потраживања по
овој јавној набавци пренесу директно на подизвођача, уз сагласност и одобрење
Наручиоца, подизвођач је дужан да достави меницу за добро извршење посла.
Уколико понуђач наступа као један од понуђача у заједничкој понуди дужан је да
достави споразум којим се регулише међусобни однос и одговорност сваког понуђача у
заједничкој понуди, односно да се дефинише коју врсту и обим посла, обавља сваки од
понуђача из заједничке понуде, као и обавезе сваког од понуђача, ко је носилац посла и
који понуђач из заједничке понуде ће потписати уговор, издати рачун, обезбедити средство
обезбеђења и одредити рачун на који ће бити извршено плаћање. Споразум понуђача из
заједничке понуде мора да садржи податке из члана 81. ЗЈН-а.
5.3. Упутство како се доказује испуњеност услова
5.3.1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) 2), 3) и 4) Закона – Доказ:
¾ Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, Образац 5). Изјава мора да
буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. колико се
подноси заједничка понуда или понуда са подизвођачима, изјава се потписује и
оверава за сваког учесника понуде.
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2) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ:
¾ Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, Образац 6). 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.
5.3.2. Испуњеност Додатног услова се доказује достављањем:
¾ Потврде (овлашћења) призвођача понуђеног возила (односно овлашћеног увозника)
да је понуђач уједно и овлашћени продавац и сервисер понуђеног типа возила.
5.3.2. Испуњеност услова у случају подношења заједничке понуде или понуде са
подизвођачем:
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) док
додатни услов испуњавају заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона и 75. став 2) док додатни услов мора испунити сам понуђач.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија
је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре
не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на
којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља
у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није дата на српском
језику, мора бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној
набавци и да је документује на прописани начин.
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6. УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ И САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ
6.1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуђач подноси понуду на српском језику.
6.2. 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 називи 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: ЈП „Рзав“ Ариље, ул. Чачанска бб, 31230 Ариље, са
назнаком: ,, НЕ ОТВАРАТИ – понуда за јавну набавку број 1.47/14 МН – Теренско
возило – „старо за ново““. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од
стране наручиоца до 16.12.2014. године до 1200 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за
подношење понуда, односно 16.12.2014. године у 1215 часова. Отварање понуда ће се
обавити у просторијама наручиоца ЈП „Рзав“ Ариље, ул. Чачанска бб, 31230 Ариље.
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници
понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку приликом
отварања понуда.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана од дана отварања понуда.
Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана
од дана њеног доношења.
6.3. Партије
Јавна набавка није обликована по партијама.
6.4. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
6.5. 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: ЈП „Рзав“ Ариље, ул.
Чачанска бб, 31230 Ариље, са назнаком:
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„Измена понуде за јавну набавку број 1.47/14 МН – Теренско возило – „старо за
ново“- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку набавку број 1.47/14 МН – Теренско возило –
„старо за ново“- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку набавку број 1.47/14 МН – Теренско возило –
„старо за ново“- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку набавку број 1.47/14 МН – Теренско
возило – „старо за ново“- 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.
6.6. 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 (Образац 1. под 1)), понуђач наводи на који начин подноси
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
6.7. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(Образац Понуде – Образац 1. под 2)) наведе да понуду подноси са подизвођачем,
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу 5. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
6.8. 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 6) 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,
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−
−
−
−
−

понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
понуђачу који ће издати рачун,
рачуну на који ће бити извршено плаћање,
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу 5. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
6.9. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих
зависи прихватљивост понуде
6.9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања се уписује у образац понуде и Модел Уговора са тим да Наручилац
може понудити максимално 10% аванса а остатак у року који не може бити краћи од 10
нити дужи од 45 дана од испоруке новог возила.
За возило које је предмет замене (старо возило Лада Нива), чију ће вредност
Наручилац уплатити Понуђачу (Извршиоцу), биће предмет посебне фактуре и по истој
Извршилац мора поступити у року од 15 дана пријема исте. Уколико Извршилац (купац)
не изврши уплату по овој фактури у наведеном року, Наручилац има право да активира
Средство обезбеђења за добро извршење посла и наплатити се из исте.
6.9.2. Захтев у погледу рока извршења и Гарантног рока
Рок извршења (испоруке новог возила) се уписује и мора бити изражен у броју
„календарских дана“и не може бити дужи од 10 календарских дана од дана обостраног
потписивања уговора. Понуде са дужим роком биће одбијене као неприхватљиве.
Рок преузимања возила које је предмет замене је 15 дана од закључења Уговора
(преузимање је FCO – ЈП „Рзав“ Ариље). Како је купцу омогућен увид у ово возило пре
истека рока за подношење понуда, након доделе Уговора исти не може истаћи приговор на
мане возила које би уочио да је извршио увид (возило се купује по принципу „виђено –
купљено“).
Гарантни рок за понуђено возило се уписује у образац понуде и модел уговора и
исти не може бити краћи од 2 године од примопредаје возила односно 35.000 km.
6.10. 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.
6.11. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Цена новог возила које се нуди мора бити исказан у динарима без ПДВ-а и са ПДВом . Откупна цена возила које се даје у замену исказана је са ПДВ- ом, тако да укупно
понуђена цена одређује се као разлика цене са ПДВ-ом новог и старог возила. То је цена
која се оцењује критеријумом за оцену понуда, у овом случају „најнижа понуђена цена“.
Понуђене цене морају бити коначне и не могу се мењати након закључења Уговора
или у току извршења.
* Понуђач, у Обрасцу понуде, мора навести цену возила које је предмет набавке без ПДВ-а,
висину ПДВ-а и цену са ПДВ-а. Овако приказана цена мора бити исказана у динарима и истом је
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обухваћена испорука возила, царина, транспортни и шпедиторски трошкови, деконверзација,
осигурање у транспорту, израда свих захтеваних докумената, нулти сервис, први технички преглед,
припрема свих неопходних докумената за регистрацију возила као и сви други зависни трошкови по
захтевима из Конкурсне документације а у свему према техничким спецификацијама достављеним
уз ову понуду. Понуда мора бити изражена на паритету продајно-сервисни објекат понуђача, возило
спремно за преузимање са комплетном документацијом за регистрацију.
Уколико понуђач даје одређене количинске попусте или попусте на одређени начин
плаћања, наведене је потребно урачунати у понуђену цену.

6.12. 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.
6.13. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима
обезбеђења испуњења обавеза понуђача
Понуда мора да садржи:
¾ Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму. Рок важења менице је 45 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је
додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је
додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу
са захтевима из конкурсне документације.
При потписивању уговора изабрани понуђач чија је понуда изабрана као
најповољнија дужан је да достави:
¾ Средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса - једну „соло“ меницу са
меничним писмом –овлашћењем, са клаузулом „без протеста“, оверену и потписану
од стране Извршиоца и менично овлашћење, евидентиране у регистру меница и
овлашћења који води Народна банка Србије, као гаранцију за повраћај аванса, са
роком важења до испоруке возила и потписивања Записника о примопредаји возила
(на износ аванса, уколико буде тражен аванс у понуди)
¾ Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране
лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом који се уписује у
проценту од понуђене цене и не може бити нижи од 20% укупне вредности уговора.
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Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат
од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок
важења менице је 20 дана дужи од рока испоруке тражених добара. Наручилац ће
уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач није извршио све своје обавезе у
свему према усвојеној понуди, техничкој и тендерској документацији, у складу са
важећим прописима, техничким нормативима и у року који је понудом предвидео;
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу за озбиљност понуде, понуда ће бити одбијена
као неприхватљива.
6.14. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима
на располагање, укључујући и њихове подизвођаче
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
6.15. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца
ЈП „Рзав“, ул.Чачанска бб, 31230 Ариље, електронске поште на e-mail nabavke@rzav.co.rs
или факсом на број 031/3893-756) тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН брoj 1.47/14 МН”.
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 o јавним набавкама.
6.16. 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.
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
6.17. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на
основу којих се додељује уговор иметодологија за доделу пондера за сваки
елемент критеријума
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа
понуђена цена“.
6.18. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера
или истом понуђеном ценом
У случају да постоје две или више понуда са истом ценом, наручилац ће доделити
уговор понуђачу који понуди краћи рок извршења услуге.
6.19. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у
Обрасцу 6. конкурсне документације).
6.20. 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.
6.21. Поверљивост података и документације
Уколико, у складу са Законом о јавним набавкама, понуђач сматра да је документ
који доставља у оквиру понуде поверљив, треба на видном месту да обележи тај документ
са „ПОВЕРЉИВО“.
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за
примену елемената критеријума и рангирања понуде.
6.22. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права наручиоцу се доставља непосредно, електронском
поштом на e-mail office@rzav.co.rs, факсом на број 031/3893-756 или препорученом
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту
права долази до застоја рока за подношење понуда.
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После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је
10 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за
његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није
поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца
за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног
захтева.
Уз захтев за заштиту права, понуђач је дужан да уплати таксу од 40.000,00 динара
на рачун Републике Србије.
Број жиро рачуна: 840-742221843-57
Шифра плаћања: 153
Позив на број: 97 50-016.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.
6.24. Рок у којем ће уговор бити закључен
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 5 дана од дана истека 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.
6.25. Обустава јавне набавке
Наручилац може обуставити набавку у случају: непредвидивих околности или више
силе, који онемогућавају или отежавају нормалну реализацију уговора, промењених
околности због којих код Наручиоца престане потреба за набавком; утврђених
нерегуларности у процедури. У случају одустајања од набавке, ЈП »Рзав« Ариље ће
понуђача писмено обавестити. Уколико се одустане од набавке пре отварања понуда,
исте ће неотворене бити враћене понуђачима.
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1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
OБРАЗАЦ 1.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку број 1.47/14 МН
– „Теренско возило – „старо за ново“ , коју за своје потребе спроводи Јавно
предузеће „Рзав“ Ариље
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:

број

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

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
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OБРАЗАЦ 1.
2) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

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.
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OБРАЗАЦ 1.
3) ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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

Ред.
бр.

Назив добра са техничким
Количина
карактеристикама
2

1

1.

Цена са
свим
трошковим
а без ПДВ-а

4

Теренско возило
(ново возило које је предмет
набавке):

ПДВ

Цена са свим
трошковима са
ПДВ-ом

5

6

kom.1

А

У К У П Н О (са царином, осталим трошковима и ПДВ-ом):

Б

Понуђена цена за старо возило Лада Нива са ПДВ-ом:

В

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ( В= А – Б )

_______________

Место испоруке:

сервисно продајни центар Извршиоца

Услови плаћања:

________________________________________________________
________________________________________________________
_______дана од дана закључења уговора

Рок испоруке:
Гарантни рок:
Понуда важи:

________________________________________________________
________________________________________________________
__________ дана од дана отварања

НАПОМЕНА ПОНУЂАЧА: _________________________________________________________
________________________________________________________________________________

М.П.

ЗА ПОНУЂАЧА
____________________

НАПОМЕНА : Потписивањем овог обрасца понуђач потврђује да прихвата све услове
наручиоца наведене у обрасцу.
19 | 3 5

Jaвно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље – ЈН број 1.47/14 МН

2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена
цена покрива све трошкове које понуђач има у вези са овом набавком.
Уколико понуду подноси група понуђача попуњен образац структура цене потписују у
оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или овлашћени представник групе
понуђача.
Образац структуре цена за предметне радове:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Износ без
ПДВ-а

Елементи структуре цене

Укупно понуђена цена без ПДВ-а

Датум:______________

ЗА ПОНУЂАЧА
М.П.

____________________

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач ( група
понуђача ) _____________________________, понуду подноси независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:______________
Место:______________

(М.П.)

Потпис овлашћеног лица
________________________

Напомена:
Образац 3. «Изјава о независној понуди“, попуњава Понуђач, а уколико наступа са
подизвођачима или уколико се ради о заједничкој понуди, потребно је да се исти копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког учесника у понуди.
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4. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

Изјављујемо да је понуђач ( група понуђача ) за припремање понуде за предметну јавну
набавку имало следеће трошкове.
-

Трошкови прибављања тражене документације: _________________ динара
Трошкови израде понуде ( штампање, копирање и сл.) паушално: __________
динара
Остали трошкови паушално: ____________ динара

Датум:______________
Место:______________

Потпис овлашћеног лица
(М.П.)

________________________

НАПОМЕНА:
Понуђач није у обавези да наведе трошкове припремања понуде. У случају да не жели да
наведе трошкове припремања понуде, понуђач ће прецртати образац , парафирати и
оверити печатом .
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5. ОБРАЗАЦ – ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА ИСПУЊAВА УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да испуњавамо све
услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности број 1.47/14 МН из члана 75 и
76. Закона о јавним набавкама, да:

1) смо регистровани код надлежног органа (Агенције за привредне регистре
односно код одговарајућег органа у земљи подносиоца понуде).
2) Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
давања мита и кривично дело преваре.
3) нам није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуда.
4) смо измирили доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима РС, или стране државе када има седиште на њеној територији.
5) Испуњавамо све додатне услове, о чему прилажемо доказе у прилогу понуде.

Датум:____________
Место:____________

(М.П.)

Потпис овлашћеног лица
_________________________

НАПОМЕНА :
У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима овај образац фотокопирати и
попунити од стране сваког учесника заједничке понуде, односно подизвођача.
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6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 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 број ЈН број 1.47/14 МН „Теренско возило – „старо за ново““
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права
интелектуалне својине.

Датум:____________
Место:____________

(М.П.).

Потпис овлашћеног лица
_________________________

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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7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЛИ ЈЕ ОБВЕЗНИК ПДВ-a

ИЗЈАВА

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да :
1. јесмо у систему ПДВ-а, односно да смо обвезник ПДВ-а
2. нисмо у систему ПДВ-а, односно нисмо обвезнк ПДВ-а
Напомена: Заокружити одговарајући редни број.

Датум:____________
Место:____________

Потпис овлашћеног лица
(М.П.)

_________________________

НАПОМЕНА:
Уколико заједничку понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У
случају подношења понуде са подизвођечима, изјаву подноси понуђач и исту није
потребно доставити за подизвођаче.
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8. ОБРАЗАЦ - МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ
ПОНУДЕ

ДУЖНИК:
НАЗИВ ПОНУЂАЧА ______________________________
М.Б. ___________
ПИБ ___________
РАЧУН _____________ БАНКА __________________

ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
- за корисника бланко сопствене менице –
КОРИСНИК:
Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“
Ариље (Поверилац)

Ариље, улица Чачанска бб, 31230

Као саставни део понуде у јавној набавци број 1.47/14 МН, „Тертенско возило –
„старо за ново““, Предајемо Вам бланко сопствену меницу серијски број: ___________ и
овлашћујемо Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље, улица Чачанска бб, као
повериоца, да предату меницу може попунити до износа од 10% укупне вредности понуде
бр. _________ од _________ године што износи __________динара), уколико
_______________(НАЗИВ ДУЖНИКА), не изврши потпуно или делимично обавезе по
основу наведене понуде, а у случају да:
1. ДУЖНИК, повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од
стране Понуђача у обрасцу понуде.
2. ДУЖНИК, пошто је обавештен о прихватању понуде од стране Јавног предузећа
за водоснабдевање „Рзав“ Ариље, улица Чачанска бб, у току периода важења понуде:
-

не потпише или одбије да потпише уговор;

-

не обезбеди или одбије да достави гаранције за које се у понуди обавезао да ће
доставити у случају да буде изабран за понуђача којем се додељује Уговор о
јавној набавци..

Овлашћујемо Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље, улица Чачанска
бб, као повериоца, да може попунити меницу за наплату за износ дуга по основу наведене
понуде и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са
важећим прописима изврши наплату са свих рачуна ______________(НАЗИВ ДУЖНИКА),
а у корист Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље, улица Чачанска бб.
________________(НАЗИВ ДУЖНИКА), 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 у току периода важења понуде дође до промене
лица овлашћеног за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна,
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промене печата, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране
__________________(НАЗИВ ДУЖНИКА).
Меница је потписана од овлашћеног-их лица за заступање и располагање
средствима са рачуна _______________(НАЗИВ ДУЖНИКА).
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један)
задржава (НАЗИВ ДУЖНИКА), а 1 (један) Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“
Ариље, улица Чачанска бб.

У

Издавалац менице:

Дана

Прилози:
- Картон депонованих потписа
- Меница број _______________
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У ВЕЗИ ДОСТAВЉАЊА СРЕДСТАВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПОСЛА

Изјављујемo под пуном материјалном и моралном одговорношћу да ћeмо, по
потписивању уговора, предати наручиоцу:
¾ Средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса , једну „соло“ меницу са
меничним писмом –овлашћењем, са клаузулом „без протеста“, оверену и потписану
од стране Извршиоца и менично овлашћење, евидентиране у регистру меница и
овлашћења који води Народна банка Србије, као гаранцију за повраћај аванса, са
роком важења до испоруке возила и потписивања Записника о примопредаји возила
(на износ аванса, уколико буде тражен аванс у понуди)
¾ Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за
заступање, са попуњеним и овереним меничним овлашћењем – писмом, и
назначеним износом који се уписује у проценту од понуђене цене и не може бити
нижи од 20% укупне вредности уговора;
Средства финансијског обезбеђења ће бити издати на начин и у вредности
одређеним Конкурсном документацијом и Понудом.

Датум:____________
Место:____________

Потпис овлашћеног лица
(М.П.)
_________________________

НАПОМЕНА:
Изјаву потписује и оверава понуђач, а у случају заједничке понуде сви учесници понуде
ће исту потписати и оверити печатом.
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10. ОБРАЗАЦ – МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВOР
о набавци возила по систему „старо за ново“

Закључен између:

Наручиоца : ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље, ул.Чачанска бб, 31230 Ариље
(у даљем тексту: Наручилац), ПИБ 100785008,
кога заступа директор Љубо Лазовић, с једне стране
и
Извршилац:______________________________________, ул._______________________
(у даљем тексту: Извршилац), ПИБ _____________,
кога заступа директор ____________________________, с друге стране

Уговорне стране сагласно констатују:
• Да је Наручилац, Јавно предузеће за водоснабдевање “Рзав” Ариље, у складу са Законом о
јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12) а на основу Одлуке о покретању јавне
набавке број 2734 од 1.12.2014. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности за
набавку теренског возила по принципу „старо за ново“, јавна набавка број 1.47/14 МН.
• Да је понуђач, _________________________, доставио понуду број _____ од ______, заведену
код Наручиоца под бројем ___________________, која је саставни део овог уговора;
• Да је Наручилац, ЈП “Рзав” Ариље, донео Одлуку о додели уговора број __________________,
којом је као најповољнија понуда проглашена понуда понуђача ________________, са којим се
приступило закључењу уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза између уговорних
страна,
поводом
набавке
теренског
возила
____________________ознаке
___________(«Лада Нива» или еквивалентно возило) за потребе ЈП «Рзав» по принципу
«старо за ново», које у свему одговара захтевима наручиоца датим у Конкурсној
документацији, на основу којих је дата понуда Извршиоца, број _______од _________
године, која чини саставни део овога уговора.
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ЦЕНА
Члан 2.
Уговорена цена новог возила из члана 1 овог Уговора, износи
укупно:________________ динара са свим трошковима без ПДВ, односно ______________
динара са са свим трошковима и обрачунатим ПДВ-ом.
Уговорена цена је фиксна, не може се мењати у току извршења уговора.
У цену су урачунати сви трошкови набавке, транспорта, царине, деконзервације,
нултог сервиса, првог техничког прегледа, трошкови прибављања свих неопходних
докумената за регистрацију возила на име Наручиоца.
Члан 3.
Извршилац се обавезује да истовремено са продајом новог возила изврши откуп
старог возила Наручиоца и то у виђеном стању и то возила марке ЗАСТАВА тип ЛАДА
НИВА, произведеног 1998.годинe, регистарских ознака UE0096-PD по цени од
______________ динара са укљученим ПДВ-ом.
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Наручилац се обавезује да цену, за ново возило које је предмет ове набавке,
исплати _________________________________од дана преузимања возила т.ј.
достављања рачуна са Записником о примопредаји, уплатом на текући рачун Извршиоца
број ________________________________
Извршилац се обавезује да цену старог возила, које се откупљује од Наручиоца,
уплати у року од 15 дана од дана преузимања возила т.ј. достављања рачуна са
Записником о примопредаји, на текући рачун Наручиоца број 155-1774-23 код Чачанске
банке а.д.
РОК ИЗВРШЕЊА
Члан 5.
Извршилац се обавезује да ће ново возило испоручити у року од _______дана од
дана закључења уговора. Место испоруке новог возила је у пословној јединици продавца
______________________.
Члан 6.
Преузимање старог возила Извршилац ће извршити у року од 15 дана од дана
закључења уговора, о чему ће се саставити Записник о преузимању, који потписују
овлашћени представник Извршиоца и представник Наручиоца.
Уколико понуђач у року који је нагласио у понуди, и који је унет у уговор, не
испоручи добра која су предмет овог уговора односно не преузме и уплати у уговореном
року старо возило које је предмет замене, наручилац има право једностраног раскида
уговора (простим достављањем изјаве о раскиду) и наплате менице за добро извршење
посла.
ПРИМОПРЕДАЈА И НЕДОСТАЦИ ИСПОРУЧЕНОГ ВОЗИЛА
Члан 7.
Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну примопредају новог и старог
возила, о чему се саставља записник који потписују овлашћени представник Извршиоца и
представник Наручиоца.
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Приликом примопредаје, представник Наручиоца је дужан да испоручено ново
возило на уобичајен начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима
одмах, у писменом облику, саопшти Извршилац. Извршилац је дужан да, уколико је то
могуће, одмах отклони недостатак, односно уколико то није могуће у року од наредних 7
дана.
У случају да Извршилац није у могућности да одмах отклони недостатке,
представник Наручиоца ће одложити пријем новог возила у складу са ставом 2. овог
члана.
У Записник из става 1. овог члана уносе се сви подаци о отклоњеним недостацима
на новом возилу у складу са ставом 2. и 3. овог члана.
Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити
уобичајеним прегледом, представник Наручиоца је дужан да о том недостатку писменим
путем обавести Извршиоца у року од 8 дана од дана кад је открио недостатак.
У случају да је Извршилац знао или морао знати за недостатке, представник
Наручиоца има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да
ново возило прегледа, односно да благовремено обавести Извршиоца о уоченом
недостатку.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 8.
Гарантни рок за испоручено теренско возило износи ________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________(унети из понуде).
Извршилац је обавезан да на дан примопредаје новог возила, записнички преда
Наручиоцу гаранцију за испоручено возило из члана 1. овог уговора.
Извршилац је
Члан 9.
Како је Извршилац уједно и овлашћени сервисер ових теренских возила ,
Извршилац је обавезан да током трајања гарантног периода, као и након истека, односно
током одржавања у вангарантном периоду, обезбеди сервис за предметно возило.
Извршилац је дужан да у току гарантног периода, на први позив Наручиоца или
корисника, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на квалитет и
функционалност испорученог возила, а који нису настали неправилном употребом или
физичким оштећењима, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.
Ако Извршилац не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по
пријему писменог позива од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом уу
позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или
физичко лице, на терет Извршиоца. Наручилац и поред ангажовања трећих лица има
право да од Извршиоца тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.
За штету и неисправност које настану услед деловања више силе, Извршилац не
сноси одговорност.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 10.
Пре увођења у посао, Извршилац је дужан да достави:
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¾ Средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса (уколико је уговорен аванс),
једну „соло“ меницу са меничним писмом –овлашћењем, са клаузулом „без
протеста“, оверену и потписану од стране Извршиоца и менично овлашћење,
евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије, као
гаранцију за повраћај аванса, са роком важења до испоруке возила и потписивања
Записника о примопредаји возила (на износ аванса, уколико буде тражен аванс у
понуди).
¾ Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла - бланко сопствену
меницу евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, са овереним меничним овлашћењем –писмом и са назначеним износом
који се уписује у проценту од понуђене цене (20%) и са роком трајања 20 дана
дужим од рока уговореног рока извршења услуге.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 11.
Уколико Извршилац није доставио меницу за добро извршење посла уз уговор,
сматраће се да Уговор није ни закључен и наручилац стиче право наплате гаранције за
озбиљност понуде.
Члан 12.
Наручилац има право на једностран раскид Уговора у случајевим када:
- Извршилац не испоручи теренско возило које је предмет ове набавке (у свему у
складу са понудом и конкурсном документацијом) у уговореном року за
извршење уговора или не изврши преузимање и плаћање старог возила које је
предмет замене;
- Извршилац не отклони недостатке, односно не изврши сервис у гарантном року,
по писменом налогу стручног лица наручиоца, у остављеном року.
У случају једностраног раскида Уговора Наручилац има право да за предметну
набавку ангажује другог Извршиоца и активира меницу за добро извршење посла.
Извршилац овим уговором овлашћује Наручиоца да штету коју трпи и друге
трошкове наплати из менице утврђене чланом 10. овог уговора.
Члан 13.
Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни и
која мора да садржи основ за раскид Уговора.
Пре упућивања изјаве о раскиду уговора, свака страна је обавезна да другу страну
писменим путем позове и упозори је на постојање околности за раскид уговора, те да
остави примерени рок за извршавање уговором прихваћених обавеза.
У случају да ни након рока из претходног става позвана страна не изврши своје
обавезе, упућује се отказ, без остављања рока.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
На сва питања која нису регулисана овим Уговором примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима и други позитивни прописи.
Члан 15.
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За решавање спорова из односа заснованих овим Уговором уговорне стране
утврђују месну надлежност стварно надлежног суда у Ужицу.
Члан 16.
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака од којих су 2 (два) за
Наручиоца, а 2 (два) за Извршиоца.

ЗА ИЗВРШИОЦА
ДИРЕКТОР
______________________

ЗА НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
Љубо Лазовић

33 | 3 5

Jaвно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље – ЈН број 1.47/14 МН
ПРИЛОГ 1. – ФОТОГРАФИЈЕ ВОЗИЛА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДМЕТ ЗАМЕНЕ
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