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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. 6. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 3-05-03/18-01 oд 04.12.2018. год. и Решења о
образовању комисије за јавну набавку број 3-05-03/18-02 oд 04.12.2018. год.,
припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку - Набавка новог путничког возила за потребе Акредитационог
тела Србије, ЈН бр. 3/2018
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Акредитационо тело Србије
ул. Влајковићева 3/V Београд
Интернет страница: www.ats.rs
Матични број: 1767538
ПИБ: 100271740
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна набавка је јавна набавка мале вредности
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 3/2018 је набавка добара – Набавка новог путничког
возила за потребе Акредитационог тела Србије
- ознака из општег речника набавке: 34110000 - путнички аутомобили
4. Партије
Предметна набавка није обликована по партијама
5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора
6. Напомена за резервисане јавне набавке
Предметна набавка није резервисана јавна набавка
7. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Биљана Вукашиновић Васиљевић
Е - mail адреса: biljana.vukasinovic@ats.rs.

Page 3 of 37

Акредитационо тело Србије
Конкурсна документација ред. бр. 3/2018 - Набавка новог путничког возила
за потребе Акредитационог тела Србије

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Предмет јавне набавке је набавка путничких возила.
Возила које се набављају треба да буду са следећим техничким
карактеристикама:
МИН. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

ОПИС ДОБАРА, КОМЕНТАР

Путничко возило и припадајућа опрема
Година производње
Радна запремина мотора
Врста погонског горива
Снага мотора
Тип мењача
Погон
Број седишта
Облик каросерије
Дужина возила
Ширина возила
Висина возила
Међуосовинско растојање
Број врата

2018
Од 1.401 до 1.500 cm3
Бензин
Мин. 95 kW
Мин. мануелни шестостепени
На предњој осовини
5
СУВ/Кросовер
Мин. 4.200 mm
Мин. 1.770 mm
Мин. 1.600 mm
Мин. 2.600мм
4/5

Број седишта
Кочиони систем
ОПРЕМА
Уређај за управљање
Уређај за одржавање брзине
Систем против блокаде точкова
Систем против проклизавања точкова
Клима
Аудио апарат
Ваздушни јастук
Прозори
Спољашњи ретровизори
Брава

5
Диск кочнице напред и позади
Мин. Прогресивни серво управљач,
подесив по висини и дубини
Мин. Темпомат са лимитатором
брзине
ABS
ASR или неки други
Мин. аутоматска клима – 2 зоне
Мин.
Мултимедијални
уређај
осетљив на доднир са AUX или USB
прикључком
Мин. возач, сувозач, предњи бочни,
бочне ваздушне завесе
Електроподизачи предњих и задњих
стакала
Мин. електро подесиви, склопиви и
грејани
Мин. централна са даљинским
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Седишта
Пнеуматици (димензије)
Резервни точак
Паркинг сензори
Боја
Светла

закључавањем/откључавањем
Мин. подесиво седиште по висини за
возача
Мин. 215/60/16 + алу фелне
Резервни точак димензија као на
возилу или Сет за репарацију
Мин. Задњи и предњи сензори
Металик сива
Аутоматска, подесива по висини са
одвојеним дневним светлом + светла
за маглу

Понуђач мора да понуди потпуно нова путничка возила. Под термином „ново
возило“ подразумева се некоришћено путничко возило са целокупном новом
конструкцијом и уграђеним потпуно новим деловима као да се након испоруке први
пут региструје.
Каталог - Понуђач је дужан да уз понуду достави каталог са техничким
карактеристикама понуђених добара у којем су јасно обележена возила која се нуде,
на српском језику који мора да садржи доказ за све захтеване тачке из техничке
спецификације предмета јавне набавке.
Уколико су захтевани каталози (проспекти) произвођача или овлашћених
представника на страном језику уз понуду се доставља и њихов превод на српски
језик. Уколико Понуђач уопште не достави захтевану документацију о техничкој
спецификацији или достављена документација не садржи све захтеве Наручиоца из
конкурсне документације, његова понуда биће одбијена као неодговарајућа.
Наручилац задржава право да за понуђена возила из достављеног каталога изврши
увид код понуђача.
Понуђено возило може имати и више опреме од захтеване, с тим што не може имати
ниже техничке карактеристике и мање опреме од захтеване.
Понуђач је дужан да уз понуду достави и Опис техничких спецификација возила
која нуди. Опис се доставља на меморандуму Понуђача и обавезно га потписује
овлашћено лице Понуђача и оверава га печатом.
Место испоруке - преузимање возила извршиће се у продајном салону понуђача у
Београду.
Овлашћени сервиси - Понуђач је дужан да уз понуду достави списак овлашћених
сервиса за главне филијале, издат од стране произвођача возила, или другог
овлашћеног лица од стране произвођача.
Уколико је овлашћени сервис удаљен више од 20 км од седишта наручиоца, понуђач
сноси трошкове довожења возила од стране наручиоца за сваки пређени километар
који пређе наручилац преко 20 км од свог седишта.
Понуда понуђача који не достави списак овлашћених сервиса биће одбијена.
Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета – Наручилац и
понуђач ће записнички констатовати преузимање возила.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету или квантитету
испоручених возила, односно ако иста не одговарају предмету јавне набавке,
понуђач је дужан да отклони уочене недостатке без накнаде, најкасније у року од 8
дана од дана сачињавања записника о рекламацији, односно да испоручено возило
замени новим, а у супротним Наручилац задржава право да раскине уговор.
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Предметна возила морају имати урађен технички преглед, односно регистрациони
лист, који се доставља приликом испоруке возила.
Гаранција – Понуђач је дужан да о свом трошку у понуђеном гарантном року
отклони све недостатке и неисправности које су предмет гаранције.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
Упутство како се доказује испуњеност услова
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем
Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона,
дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као
лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
Наручилац може, пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од
понуђача чија понуда буде оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал
или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену
копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Чл. 75 Закона - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
Доказ за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре
Доказ за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, или
другог одговарајућег регистра
2) 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;
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Доказ за правно лице: I) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног
суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног прабног лица, којим се потврђује да правно
лице није осуђивано за кривична дела против привреде, против животне средине,
примања или давања мита и преваре
II) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано
за неко од кривичних дела организованог криминала
III) 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, против животне средине, примања или давања
мита, преваре или неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може
поднети према месту рођења или пребивалишта законског заступника), Уколико
понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих
Доказ за предузетнике и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 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 пребивалишта)
Докази за испуњеност овог услова не могу бити старији од 2 месеца пре отварања
понуда
3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе према седишту
понуђача да је измирио обавезе по основу изворних локалних прихода
Докази са испуњеност овог услова не могу бити старији од 2 месеца пре отварања
понуда
4) има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона, уколико је иста предвиђена посебним
прописом;
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
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 (чл. 75. ст. 2. Закона).
Доказ: Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача, која је саставни
део конкурсне документације
Чл. 76 Закона - ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисанe чл. 76. Закона, и то:
Да располаже неопходним финасијским и пословним капацитетом
Под финансијским капацитетом подразумева се укупан остварен приход у
претходној години од минимум 5.000.000,00 динара (чл. 77. став 2. ЗЈН)
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Доказ за правно лице: Биланс успеха за 2017. год. на прописаном обрасцу, или
потврда о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2017. год. од
Агенције за привредне регистре
Доказ за предузетнике и физичка лица: Потврда о промету код пословне банке за
2017.год.
Под пословним капацитетом подразумева се да понуђач има остварену вредност
испоручених добара која су предмет јавне набавке у 2015, 2016 и 2017. год.
минимум укупно 10,000.000,00 дин. без ПДВ-а (чл. 77. став 2. ЗЈН)
Доказ за правно лице, предузетнике и физичко лице: Вредност испоручених добара
која су предмет ове набавке доказује се потврдом референтних наручилаца – купаца
са исказаним вредностима на Обрасцу и попуњеним Списком наручилаца, који су
саставни део конкурсне документације
Напомена: Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним
копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писмено
затражити од понуђача да у року од 5 дана од дана пријема позива достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих дозаза. Ако понуђач у остављеном
року не достави на увид оригинал или оверену фотокопију тражених доказа, његова
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
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 о додели уговора, односно закључења истог, и да је документује на
прописани начин.
Понуђач није дужан да доставља на увид обавезне доказе уколико је уписан у
Регистар понуђача, већ је потребно доставити доказ о упису у Регистар понуђача.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, већ је потребно доставити интернет страницу на
којој су тражени подаци доступни.
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су
документи којима доказује испуњеност услова издати од стране надлежних органа те
државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за
подношење понуде због тога што она до тренутка подношења нису могла бити
издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико је уз понуду
приложио одговарајући доказ за то, биће му дозвољено да накнадно достави
тражена документа у примереном року. Ако се у држави у којој понуђач има
седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може уместо доказа да приложи
своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред
судским или органом управе, јавним бележником или другим надлежним органом те
државе. Наведена изјава мора бити на српском језику или преведена на српски језик.
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ИЗЈАВА
којом Понуђач _________________________________________ у поступку јавне
набавке - Набавка новог путничког возила за потребе Акредитационог тела Србије,
број 3/2018, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је
приликом састављања своје понуде 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.

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
_____________________
М.П.

Напомена: Изјаву попуњава и оверава понуђач који понуду подноси самостално,
подизвођач и сваки члан групе понуђача.
У случају потребе образац копирати у потребном броју примерака
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Назив референтног наручиоца: _________________________
Седиште ____________________________________________
Улица и број _________________________________________
Телефон ____________________________________________
Матични број ________________________________________
ПИБ ________________________________________________

У складу са чланом 77. став 2. ЗЈН достављамо

ПОТВРДУ
којом потврђујемо да је понуђач _________________________________________ у
2015, 2016. и 2017. год. извршио испоруку путничких возила у укупној вредности од
____________________
динара
без
ПДВ-а
(словима:
________________________________________________________________________)
Потврда се издаје на захтев ____________________________________________ ради
учешћа у јавној набавци - Набавка новог путничког возила за потребе Акредитационог
тела Србије, број 3/2018 чији је предмет набавка путничких возила и у друге сврхе се
не може употребити.

Место:_____________
Датум:_____________

Наручилац - купац:
_____________________
М.П.

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака и доставити за сваког
наручиоца – купца из референтне листе – Списка наручилаца
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СПИСАК РЕФЕРЕНТНИХ НАРУЧИЛАЦА

Р. бр.

Списак наручилаца - купаца

Вредност испоручених добара

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
_____________________
М.П.
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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви документи уз понуду морају
бити на српском језику, а уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на
српски језик.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део конкурсне документације.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке
који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
Понуђач 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.
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1) тач. 1. – 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75.
став 1. тач. 5 (уколико је исти предвиђен посебним прописом), за део набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, а
у супротном Наручилац може реализовати средство финансијског обезбеђења и
раскинути уговор.
У случају непоштовања ове обавезе, Наручилац ће обавестити организацију
надлежну за заштиту конкуренције.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у 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.
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75. ЗЈН,
а додатне услове испуњавају заједно.
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Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део исте је и споразум којим
се понуђачи из групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, који садржи податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем,
• 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 конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
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.
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.
Понуду доставити на адресу: Акредитационо тело Србије, ул. Влајковићева 3/V
Београд. са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Набавка новог путничког
возила за потребе Акредитационог тела Србије, ЈН бр. 3/2018- НЕ ОТВАРАТИ“
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 Наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и
сат пријема понуде.
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници
понуђача морају имати заведено, потписано и оверено овлашћење које ће предати
Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. 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: Акредитационо
тело Србије ул. Влајковићева 3/V Београд,, са назнаком:
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„Измена понуде за јавну набавку добара – Набавка новог путничког возила за
потребе Акредитационог тела Србије, ЈН бр. 3/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара - Набавка новог путничког возила за
потребе Акредитационог тела Србије, ЈН бр. 3/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – Набавка новог путничког возила за
потребе Акредитационог тела Србије, ЈН бр. 3/2018 - 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.
5. 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, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
6. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим пратећим трошковима које понуђач има у реализацији предметне
јавне набавке.
За оцену понуде узимаће се у обзир цена без пореза на додату вредност.
Потребно је да понуђач изрази цену која важи на дан јавног отварања понуда.
Понуђач је у обавези да у случају евентуалних попуста, цене изрази са
попустом.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА, ГАРАНТНИ РОК,
КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
7.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање ће се вршити у року не дужем од 45 дана од дана испостављања
исправне фактуре, регистроване у ЦРФ и потписане од стране одговорног лица
Понуђача, која мора да садржи број и датум закљученог уговора.
7. 1. Средство обезбеђења приликом закључења уговора
Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла
Понуђач коме буде додељен уговор је дужан да у тренутку закључења уговора,
као средство обезбеђења за добро извршење посла, преда Наручиоцу оригинал
банкарску гаранцију , која мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности
уговора, односно испуњења уговорних обавеза, и то у висини од 10% уговорене укупне
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цене, без ПДВ-а. Поднета гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на
први позив, без приговора.
Средства финансијског обезбеђења могу да се реализују уколико понуђач не
испуњава обавезе из поступка јавне набавке и уговорне обавезе.
8. ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може
мењати понуду.
9. ЗАШТИТА ПОДАТАКА
Наручилац захтева заштиту поверљивости података које ставља понуђачима на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче. Изјава о поверљивости података је
саставни део конкурсне документације и биће саставни део уговора. Лице које је
примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на
степен поверљивости.
10. ЗАШТИТА ПОДАТАКА ПОНУЂАЧА
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач
означио у понуди. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних
услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената
критеријума за рангирање понуда.
11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, тражити у
писаном облику, путем поште на адресу: Акредитационо тело Србије ул. Влајковићева
3/V Београд, електронске поште на e-mail: biljana.vukasinovic@ats.rs, од Наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да
укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.
3/2018 – Набавка добара – Набавка новог путничког возила за потребе
Акредитационог тела Србије“
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 на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
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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.
12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да
омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
13. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА
Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
14. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском
поштом на: biljana.vukasinovic@ats.rs 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. Наручилац
објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници, 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 3 дана пре истека
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац
захтева у складу са чланом 63. став 2. закона указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона, или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права
је 5 дана од дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
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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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153, позив на
број: број или ознака јавне набавке, сврха: ЗЗП, Акредитационо тело Србије, ЈНМВ
број 02/2018, корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА
1. Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде Наручилац ће извршити применом критеријума
„економски најповољнија понуда“, а елементи критеријума су: укупна цена,
гарантни рок и рок испоруке.
Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без
ПДВ-а.
Ред.
бр.
1.
2.
3.

Елементи критеријума

Број пондера

Укупна цена
Гарантни рок
Рок испоруке

50
30
20

УКУПНО

100

УКУПНА ЦЕНА (са свим зависним трошковима)
Код овог елемента критеријума упоређиваће се најнижа понуђена укупна цена са
ценама из понуда осталих понуђача.
Понуда са најнижом укупном ценом добија 50 пондера
Број пондера за понуђене цене осталих понуђача израчунаваће се по формули:
Број пондера = 50 x најнижа понуђена укупна цена
Понуђена укупна цена
ГАРАНТНИ РОК
Понуђач ће добијати пондере по овом елементу критеријума за понуђени период
трајања гаранције (и број пређених километара)
Број пондера за критеријум „Гарантни рок“ израчунаваће се на следећи начин:
- 5 и више година и без ограничења у броју пређених километара
30 пондера
У случају да понуђач понуди гаранцију 5 и више година и ограничи километражу, за
доделу пондера примениће се следећа формула:
Број пондера =

30 x понуђена километража
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Највиша понуђена километража x 1,5
- 4 до 5 година и без ограничења у броју пређених километара
20 пондера
У случају да понуђач понуди гаранцију 4 до 5 година и ограничи километражу, за
доделу пондера примениће се следећа формула:
Број пондера =
20 x понуђена километража
Највиша понуђена километража x 1,5
- 3 до 4 године и без ограничења у броју пређених километара
10 пондера
У случају да понуђач понуди гаранцију 3 до 4 године и ограничи километражу, за
доделу пондера примениће се следећа формула:
Број пондера =
10 x понуђена километража
Највиша понуђена километража x 1,5
- 2 до 3 године и без ограничења у броју пређених километара
5 пондера
У случају да понуђач понуди гаранцију 2 до 3 године и ограничи километражу, за
доделу пондера примениће се следећа формула:
Број пондера =
5 x понуђена километража
Највиша понуђена километража x 1,5
- мање од 2 године са и без ограничења у броју пређених километара

0 пондера

РОК ИСПОРУКЕ
Под роком испоруке подразумева се рок од дана закључења уговора
- рок испоруке до 15 дана
20 пондера
- рок испоруке од 16 до 30 дана
12 пондера
- рок испоруке од 31 до 45 дана
8 пондера
- рок испоруке од 46 до 60 дана
5 пондера
- рок испоруке од 61 до 90 дана
1 пондер
- рок испоруке преко 90 дана
0 пондера
2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са
једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом
У случају да два или више понуђача имају исти број пондера, Наручилац ће међу
њима изабрати понуду оног понуђача који има већи број пондера по основу
критеријума „Укупна цена“. Уколико ни након примене горе наведеног резервног
елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће
уговор доделити понуђачу који оствари већи број пондера по основу критеријума
гарантни рок. Уколико ни након примене горе наведених резервних елемента
критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор
доделити понуђачу који оствари већи број пондера по основу критеријума рок
испоруке, а уколико ни након примене свих ових резервних елемената и даље
постоје понуђачи са истим бројем пондера, Наручилац ће доделити уговор 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.
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине следећи обрасци:
- Изјава чланова групе понуђача који подносе заједничку понуду (Образац 1);
- Изјава понуђача о ангажовању подизвођача (Образац 2);
- Изјава о чувању поверљивих података (Образац 3)
- Образац понуде (Образац 4);
- Образац структуре цене (Образац 5);
- Образац трошкова припреме понуде (Образац 6);
- Образац изјаве о независној понуди (Образац 7);
- Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона (Образац 8);
- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 ст.2 ЗЈН (Образац 9);
- Образац меничног овлашћења (Образац 10)
- Образац уговора (Образац 11)
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Образац 1.
ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у јавној набавци добара – Набавка
новог путничког возила за потребе Акредитационог тела Србије, број 3/2018 и
овлашћујемо члана групе __________________________________ да у име и за
рачун осталих чланова групе наступа пред Наручиоцем.

УН НАЗИВ И СЕДИШТЕ,
(АДРЕСА), ЧЛАНА ГРУПЕ
Овлашћени члан:

УЧЕШЋЕ ЧЛАНА
ГРУПЕ У ПОНУДИ
(процентуално)

ПОТПИС
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА
И ПЕЧАТ ЧЛАНА
ГРУПЕ
Потпис одговорног лица:
______________________
м.п.

Члан групе:

Потпис одговорног лица:
______________________
м.п.

Члан групе

Потпис одговорног лица:
______________________
м.п.

Члан групе

Потпис одговорног лица:
______________________
м.п.

Напомена: Образац попуњавају понуђачи који подносе понуду као група понуђача.
Образац копирати у довољном броју примерака (уколико има више од четири члана
групе, на наредном примерку не уписивати поново име овлашћеног члана –то поље
оставити непопуњено).
Датум:
____. ____. 2018. године
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Образац 2.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)
За реализацију јавне набавке добара – ј 3/2018 - Набавка новог путничког возила
за потребе Акредитационог тела Србије, број 3/2018, ангажоваћемо следеће
подизвођаче:

Ред.
бр.

УЧЕШЋЕ
ПОДИЗВОЂАЧА
НАЗИВ И СЕДИШТЕ МАТИЧНИ БРОЈ
У ПОНУДИ
ПОДИЗВОЂАЧА
И ПИБ
(део који ће извршити
подизвођач и
процентуално учешће)

Потпис овлашћеног лица Понуђача,
Датум:
____. ____. 2018. године

_____________________________
М.П.

Напомена: Образац попуњавају понуђачи који подносе понуду са подизвођачем.
Образац копирати у потребном броју примерака (уколико има више од четири
ангажованих подизвођача, на другом примерку почети са уписивањем редног броја 5.
за првог подизвођача ).
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Образац 3

ИЗЈАВА О ЧУВАЊУ ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

Назив понуђача __________________________________________

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, укључујући и
подизвођаче, да ћемо, без обзира на степен тајности, све податке и информације који су
нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке и приликом
реализације уговора, чувати и штитити као поверљиве и да ћемо исте чувати од
неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, а у складу са Законом
којим се уређује заштита пословне тајне и Законом којим се уређује тајност података.
Изјава о чувању поверљивих података биће саставни део уговора.

Потпис овлашћеног лица Понуђача
У Београду
____. ____. 2018. године

_____________________________

Напомена: Образац попуњавају сви понуђачи и сви чланови групе понуђача (уколико
подносе заједничку понуду)
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Oбразац 4
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од _________ 2018. год. за јавну набавку добара –
Набавка новог путничког возила за потребе Акредитационог тела Србије, ЈН број
3/2018
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Име и презиме и функција лица
овлашћеног за потписивање уговора
1) ПОНУДУ ПОДНОСИМ
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

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

1)

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

2)

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

3)

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

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

Путничко возило и припадајућа опрема
Година производње
Радна запремина мотора
Врста погонског горива
Снага мотора
Тип мењача
Погон
Број седишта
Облик каросерије
Дужина возила
Ширина возила
Висина возила
Међуосовинско растојање
Број врата
Број седишта
Кочиони систем
ОПРЕМА
Уређај за управљање
Уређај за одржавање брзине
Систем против блокаде точкова
Систем против проклизавања точкова
Клима
Аудио апарат
Ваздушни јастук
Прозори
Спољашњи ретровизори
Брава
Седишта
Пнеуматици (димензије)
Резервни точак
Паркинг сензори
Боја
Светла

ОПИС ДОБАРА, КОМЕНТАР

___________ cm3
___________ kW

____________ mm
____________ mm
____________ mm
____________ mm
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УКУПНА ЦЕНА
Опис
Марка
возила

Тип
возила

Путничко
возило радне
запремине
1.401 до 1.500
cm3
____________

Год.
Произв.

Једин.
мере

Колич.

комад

Једин.
цена без
ПДВ-а

Једин.
цена са
ПДВ-ом

1

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а

_________________

УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом

_________________

Понуђена цена за возила обухвата и све зависне трошкове.
РОК ИСПОРУКЕ је ______ дана од дана потписивања уговора
ГАРАНТНИ РОК износи:
1) _____ месеци без ограничења у броју пређених километара, или
2) _____ месеци или _________ пређених километара
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА – Плаћање ће се извршити у року не дужем од 45 дана од
дана испостављања исправне фактуре, регистроване у ЦРФ и потписане од стране
одговорног лица Понуђача
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ је___ дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана)
МЕСТО ИСПОРУКЕ: _____________________________________________________
Потпис овлашћеног лица
Датум:
_______. 2018. године

_____________________________
М.П.

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
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Oбразац 5

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Опис

Марка
возила

Тип
возила

Путничко
возило радне
запремине
1401 до 1.500
cm3

Једин.
мере

комад

Колич.

Једин.
Једин.
цена без цена
са
ПДВ-а
ПДВ-ом

1

______

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а

_________________

УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом

_________________

ИЗНОС ПДВ-а

_________________

Потпис овлашћеног лица
Датум:
________. 2018. године

______________________
М.П.
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Oбразац 6

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач______________________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од Наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца,
Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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Образац 7
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама,
______________________________________________, даје
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке добара –Набавка новог путничког возила за потребе
Акредитационог тела Србије, број 3/2018 поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2)
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Oбразац 8
Образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 02/2018
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ______________________________________(навести назив понуђача) у
поступку јавне набавке услуге обезбеђења авио карата за службена путовања у
иностранство, број набавке 02/2018, испуњава све услове из члана 75. и 76. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и
то:
- понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар
- понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, нису
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре
- понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији
- понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде
Понуђач испуњава и додатне услове:
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисанe чл. 76. Закона, и то:
Да располаже неопходним финасијским и пословним капацитетом.
Под финансијским капацитетом подразумева се укупан остварен приход у
претходној години од минимум 5.000.000,00 динара (чл. 77. став 2. ЗЈН)
Под пословним капацитетом подразумева се да понуђач има остварену вредност
испоручених добара која су предмет јавне набавке у 2015, 2016 и 2017. год. минимум
укупно 10,000.000,00 дин. без ПДВ-а (чл. 77. став 2. ЗЈН)
Место: _______________
Датум: ______________

М.П.

Понуђач
_______________
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Образац 9
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗЕ ИЗ ЧЛ: 75. СТАВ 2. ЗЈН

Понуђач ____________________________________________________, под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу, даје изјаву да је при састављању понуде
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 (чл. 75. ст. 2.
Закона).

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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Oбразац 10
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
ДУЖНИК:_______________________________
Седиште:________________________________
Матични број: ______________________, ПИБ: _________________________
Текући рачун:__________________________ код банке:________________________
издаје
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
-за корисника бланко сопствене меницеКОРИСНИК: Република Србија – Акредитационо тело Србије
Предајемо Вам бланко сопствену меницу, серије_______________ и овлашћујемо
Акредитационо тело Србије као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ од
10% вредности уговора на име гаранције за извршење уговорних обавеза по уговору.
Рок важења менице је _________ дана (најмање 30 дана дуже од дана истека уговора).
Овлашћујемо Акредитационо тело Србије као Повериоца, да у своју корист безусловно
и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна
Дужника из његових средстава, односно друге имовине.
Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату – плаћање изврши на терет свих
наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на
рачуну уопште нема, или нема довољно срестава, или због поштовања приоритета у наплати са
рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење или опозив овог овлашћења, на стављање
приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових
правних субјеката од стране Дужника и др.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање ____________________
(име и презиме) чији се потпис налази у приложеном картону депонованих потписа код
наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за
Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавања овлашћења
_____________________________

М.П.

Дужник-издавалац менице
_________________________

Напомена: Понуђачи потписују и оверавају модел меничног овлашћења чиме потврђују да су
сагласни са текстом истог.

Место и датум
_______________________

М.П.

Понуђач
___________________
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Oбразац 11
МОДЕЛ УГОВОРА
О НАБАВЦИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА
1. Акредитационо тело Србије, са седиштем у Београду, ул. Влајковићева 3,
матични број: 17675338, ПИБ: 100271740, које заступа вд директор Ацо Јанићијевић (у
даљем тексту: Купац), и
2. ___________________________________ са седиштем у ______________, ул.
________________________ број ____, матични број: _____________, ПИБ:
______________, кога заступа директор _________________ (у даљем тексту: Продавац)
са
подизвођачем
___________________________________
са
седиштем
у
______________, ул. ________________________ број ____, матични број:
_____________, ПИБ: ______________, односно
са чланом групе понуђача ___________________________________ са седиштем у
______________, ул. ________________________ број ____, матични број:
_____________, ПИБ: ______________
дана ______ 2018. године у Београду, закључили су:
УГОВОР О НАБАВЦИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА
Уговорне стране сагласно констатују:
- Да је Наручилац – купац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке
мале вредности за набавку добара – Набавка новог путничког возила за потребе
Акредитационог тела Србије.
- Да је Понуђач - Продавац доставио понуду број ________________ од
__________ 2018. године (број код понуђача _____________ од ________ 2018. године),
која у потпуности испуњава услове из конкурсне документације, налази се у прилогу и
саставни је део овог уговора,
- Да је Наручилац – Купац након спроведеног поступка јавне набавке бр.
______/2018 донео Одлуку о додели уговора број _____________ од __________ 2018.
године и да је истекао рок за подношење Захтева за заштиту права.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка путничких возила, и то:
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
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(Преузима се из понуде)
ЦЕНА
Члан 2.
Укупна уговорена цена износи ______________________ динара без ПДВ-а,
односно ___________________ динара са ПДВ-ом, а јединична цена је
_______________ по возилу без ПДВ-а, односно ________________ динара са ПДВ-ом.
У цену су урачунати сви зависни трошкови.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање ће се извршити у року од најдуже 45 дана од дана пријема фактуре, а у
складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других
захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура
(„Службени гласник РС“ број 7/2018).
СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 4.
Продавац је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског
обезбеђења, предао Купцу оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла, у
висини од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а, која мора трајати најмање 30 дана
дуже од истека важности уговора.
Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив,
без приговора.
Купац може реализовати банкарску гаранцију уколико Продавац не испуњава
уговорне обавезе.
РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Члан 5.
Рок испоруке возила из члана 1. овог Уговора је ______дана од дана закључења
Уговора.
Примопредаја ће се извршити записнички, у продајном салону Продавца у
Београду на адреси: ______________________________________.
Возила која су предмет овог Уговора, са припадајућом опремом, испоручују се
са урађеним техничким прегледом, и Продавац приликом испоруке предаје Купцу
регистрационе листове и друга документа која прате возило.
У случају да Продавац не изврши испоруку добара у уговореном року Купац има
право на наплату уговорне казне и средства финансијског обезбеђења и право на раскид
уговора.
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Члан 6.
Продавац се обавезује да ће испоручена добра из члана 1. овог Уговора бити
фабрички нова, без оштећења, неупотребљавана и у потпуно исправном стању и у
складу са важећим прописима, стандардима и нормативима за ову врсту добра.
Члан 7.
Продавац се обавезује да писаним путем обавести Купца о тачном датуму
испоруке најмање два (2) радна дана пре планираног датума испоруке.
Члан 8.
Записник о примопредаји садржи нарочито и следеће
-да ли су возила без видљивог оштећења
-да ли је уз испоручена возила достављена комплетна пратећа документација
наведена у конкурсној документацији
У случају да дође до одступања од уговореног, Продавац је дужан да до краја
уговореног рока испоруке отклони све недостатке.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету или квантитету
испоручених возила, односно ако иста не одговарају опису из достављене понуде,
Продавац је дужан да отклони недостатке без накнаде, најкасније у року од 8 дана од
дана сачињавања записника, односно да испоручено возило замени новим, а у
супротном Купац задржава право на раскид уговора.
ГАРАНЦИЈА
Члан 9.
Гаранција за испоручена возила износи ____________________________ од дана
извршене испоруке.
Продавац је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке и
неисправности које су предмет гаранције.
ВИША СИЛА
Члан 10.
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у
извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више
силе, уговорне стране су обавезне да једна другу обавесте писаним путем у року од 24
(двадесетчетири) сата.
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава,
експлозија, транспортне несреће и други случајеви који су Законом утврђени као виша
сила.
Уговорна страна је дужна да благовремено обавести другу уговорну страну на
један од уобичајених начина, писано, о настанку једне или више околности из става 2
овог члана и да наведе врсту, почетак и вероватан, односно очекивани крај дејства те
околности.
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Члан 11.
Продавац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана
настанка промене у било којем од података прописаних чланом 75. и 76. Закона о
јавним набавкама, о тој промени писаним путем обавести Купца и да је документује на
прописан начин.
ТАЈНОСТ ПОДАТАКА
Члан 12.
Продавац је дужан да приликом реализације Уговора чува као поверљиве све
информације и податке од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну,
који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих
података Купца је саставни део Уговора.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити само у писаној форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
Члан 14.
Свака од уговорних страна може раскинути Уговор у случају када друга страна
не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
О раскиду Уговора уговорна страна је дужна да писаним путем обавести другу
уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку 15 дана од дана пријема писаног
обавештења о раскиду.
Члан 15.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а у супротном
уговарају надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 16.
Уговор је сачињен у 6 (шест) примерака, од којих свака страна задржава по 3
(три).
ЗА ПРОДАВЦА
________________________
Директор

ЗА КУПЦА
_________________________
в.д. ДИРЕКТОРА
проф. др Ацо Јанићијевић
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