Темерин, 29.05.2019. год.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА «ТЕМЕРИН» ТЕМЕРИН
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр.
10/2019

мај 2019. године
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке број: ЈНМВ 10/2019, број:203/2019 од 28.05.2019. и Решења о
образовању комисије за јавну набавку број, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – Добра за одржавање моторних возила
ЈН брoj 10/2019

Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

I

Општи подаци о јавној набавци

II

Подаци о предмету јавне набавке

III

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

IV

Упутство понуђачима како да сачине понуду

V

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис
добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и
обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења
или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

VI

Образац понуде

VII

Модел уговора

VIII

Образац изјаве о независној понуди

IX

Oбразац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. и 76. Закона

X

Образац трошкова припреме понуде

XI

Средство обезбеђења - меница
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Дом здравља „Темерин“
Адреса: Темерин, Народног фронта 82.
Интернет страница: www.dztemerin.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 10/2019 су: Добра за одржавање моторних возила
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
5. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт – Снежана Видовић, дипл.правник
Е - mail адреса snezana.vidovic@dztemerin.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 10/2019 су: Добра за одржавање моторних возила
[34300000] Делови и прибор за возила и њихове моторе. Предмет јавне набавке је
обликован у 8 (осам) партија и то:
ПАРТИЈА 1 – добра за возила из програма „Zastava“
ПАРТИЈА 2 – добра за возила из програма „Dacia“
ПАРТИЈА 3 – добра за возила из програма „Citroen“
ПАРТИЈА 4 – добра за возила из програма „Citroen“
ПАРТИЈА 5 – добра за возила из програма „Peugeot“
ПАРТИЈА 6 – добра за возила из програма „Peugeot“
ПАРТИЈА 7 – добра за возила из програма „Fiat“
Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица (домаћа или страна)
која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку из члана 75. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) као и услове
утврђене конкурсном документацијом.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач. Понуде са варијантама нису дозвољене.
Понуда мора бити сачињена према упуству и обрасцу који чине саставни део
конкурсне документације.
2. Критеријум за оцењивање понуде је“најнижа понуђена цена“
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки, на интернет
страници Дома здравља „Темерин“ www.dztemerin.rs.
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Рок за доставу понуде је 07.06.2019. године до 10,00 часова. Понуда ће се сматрати
благовременом ако ју је наручилац примио (без обзира на начин достављања)
најкасније до наведеног рока за достављање понуда. Комисија за јавне набавке
наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, вратиће неблаговремено поднете
понуде неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.
Понуде за јавну набавку добара заведену под бројем ЈНМВ бр. 10/2019 (уз назнаку
за које партије се конкурише) доставити у запечаћеној коверти, препорученом
пошиљком или лично, са назнаком “не отварати - понуда, јавна набавка добара“ на
адресу: ДОМ ЗДРАВЉА“TEMЕРИН“, Народног фронта 82, 21235 Темерин, а на
полеђини написати: назив понуђача, адресу, телефон, е-mail адресу и особу за
контакт.
Понуде морају бити јасне и недвосмислене, а важност понуде мора да буде
најмање 60 дана од дана јавног отварања понуда.
2. Јавно отварање понуда обавиће се одмах по истеку рока за подношење понуда, тј.
дана 07.06.2019. године у 10,30 часова у канцеларији секретара Дома
здравља“Темерин“, Народног фронта 82, 21235 Темерин, у присуству овлашћених
представника понуђача, који пуномоћје подносе на самом отварању понуда, а које
мора бити издато на меморандуму понуђача, заведено, оверено печатом и потписано
од овлашћеног лица понуђача.
Оквирни датуми у којима ће се спроводити поједине фазе поступка јавне набавке:
- избор најповољније понуде биће извршен у року од 7 дана од дана
отварања понуда.
- достављање захтева за заштиту права понуђача у року од 5 дана од
дана објављивња Одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.
- закључење Уговора – најкасније у року од 8 дана од истека рока за
подношење захтева за заштиту права понуђача.
- обавештење о закљученом уговору са најповољнијим понуђачем на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца је - најкасније 3 дана од дана
закључења Уговора са изабраним понуђачима.
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III. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Назив документа

Број
документа

Датум
документа

Издат од
стране

Број
страна
прилогу

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног
органа, односно уписан у одговарајући регистар;
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извода из регистра надлежног
Привредног суда.
2) Услов: Да понуђач и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривчних дела као члан
организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против заштите животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
Доказ за правно лице:
-Уверење надлежног Основног суда да правно лице није није
осуђивано за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за
неко од кривичних дела против привреде, кривична дела
против заштите животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре.
-Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске
управе да законски заступник (ако их има више –
за сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против заштите животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело
преваре.
Ако понуду подноси предузетник потребно је да достави само
Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе.
Доказ ne може бити старији од два месеца пре
отварања понуде.
3) Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији;
Доказ:Уверења Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода, не
старија од два месеца пре отварања понуде.
Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна
лица или предузетници.
4) Услов:Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне набавке,
ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Понуђач који је уписан у регистар понуђача, за обавезне услове тачка 1. до 3., уписује само број под којим је
уписан у регистар понуђача
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Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке
из члана 76. Закона о јавним набавкама:
1. Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним
кадровским капацитетом. Понуђач располаже довољним кадровским
капацитетом ако пре упућивања позива за достављање понуде има најмање
једно запослено лице на пословима из делатности која је предмет ове јавне
набавке.
Доказ: Фотокопија радне књижице за најмање једно запослено лице на пословима из
делатности која је предмет ове јавне набавке.
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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.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Дом здравља „Темерин“, Народног фронта 82. 21235
Темерин, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – ДОБРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ
ВОЗИЛА, ЈНМВ бр. 10/2019. - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико
је примљена од стране наручиоца до 07.06.2019. године до 10,00 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 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.
Отварање понуда вршиће се у канцеларији секретара Дома здравља „Темерин“ у
10,30 часова истог дана, тј. 07.06.2019. године.
Понуда мора да садржи:
 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – који попуњава понуђач
 ИЗЈАВЕ – које попуњава понуђач.
3. ПАРТИЈЕ
- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да
обухвати најмање једну целокупну партију.
- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку
или само на одређене партије.
- У случају да понуђач поднесе понуду за све партије, понуда мора бити поднета тако
да се може оцењивати свака партија посебно.
- Докази из члана 75 и 76 Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за више
партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити
достављени у једном примерку за више партија.
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4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом здравља „Темерин“,
Темерин, Народног фронта 82. са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку ДОБАРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА, ЈНМВ бр.
10/2019. Партија___ - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку ДОБАРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА, ЈНМВ бр.
10/2019. Партија___ - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку ДОБАРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА, ЈНМВ бр.
10/2019. Партија___ - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку ДОБАРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА,
ЈНМВ бр. 10/2019. Партија___ - НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
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.
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који садржи:



Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
Опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IX).
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног за
испоручена добра.
Уколико понуђач у понуди (Образац понуде - Прилог 6) наведе другачији начин и рок
плаћања од наведеног у конкурсној документацији ( нпр. авансно плаћање или краћи
рок од траженог), његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови ( нпр. одмах, по договору,
сукцесивно, од-до и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се
сматрати неприхватљивом.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара,)
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Понуђач се обавезује да ће се испорука добара извршити у року од 2 дана од
пријема захтева.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА
И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА,
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

ВИСИНИ

И

Изабрани понуђач је дужан да достави:
Изабрани понуђач је у обавези да најкасније на дан потписивања уговора достави
бланко сопствену меницу којом понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза из
уговора.
Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање у десном доњем углу на последњој линији. Уз меницу мора бити достављено
уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име гаранције за добро
извршење посла и са назначеним номиналним износом од 10% (десет посто) од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, да се може наплатити на први позив са клаузулом, „без
протеста“. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који
је издат од стране пословне банке. Картон депонованих потписа који се прилаже мора
да буде издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
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Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити
идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају
промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази.
Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру
меница и овлашћења који води НБС.
Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 5 (пет) дана дужи од
дана истека рока трајања уговора.
По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског
обезбеђења
ће бити враћено.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Дом
здравља „Темерин“, 21235 Темерин, Народног фронта 82. електронске поште на e-mail:
office@dztemerin.com или факсом на број: 021-842-661 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, ЈНМВ бр.10/2019, Партија___
– ДОБРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. По истеку рока предвиђеног за
подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну
документацију.
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.
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.
15. 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).
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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.
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ
СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла
издаје се у висини од 10 %, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности
који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
17. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.
Понуда ће бити одбијена:
1) уколико није благовремена;
2) уколико поседује битне недостатке;
3) уколико није одговарајућа;
4) уколико ограничава права наручиоца;
5) уколико условљава права наручиоца;
6) уколико ограничава обавезе понуђача;
7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке.
БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:
1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
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18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Комисија за јавне набавке извршиће оцену понуда на основу критеријума „најнижа
понуђена цена“
19. 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
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио већи број партија. Уколико две или више понуда
садрже исти број партија, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача чија је
понуда прва приспела и као таква заведена деловодним бројем и временом приспећа у
деловоднику Дома здравља „Темерин“.
20. 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 из
поглавља IV одељак 3.).
21. 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.
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 се доставља непосредно, електронском поштом на email office@dztemerin.rs, факсом на број: 021-842-661 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 3 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 5 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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06,шифру плаћања 153 или 253,
позив на број:подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштиту права; сврха:ЗЗП;назив наручиоца;број или ознака јавне набавке поводом
које се подноси захтев за заштиту права:, корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона.

14/ 35

V - ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
За јавну набавку мале вредности - набавка добара за одржавање
моторних возила за потребе Дома здравља „Темерин“
Дом здравља „Темерин“ расписује јавну набавку мале вредности број 10/2019 набавку добара за одржавања моторних возила Дома здравља „Темерин“ за период
од годину дана.
У случају да понуђач у табели не упише све податке у колонама 5, 6, понуда ће се
третирати као неодговарајућа и према члану 107. Закона о јавним набавкама биће
одбијена. Попуст уписати уколико постоји.
ПАРТИЈА 1: ПРОГРАМ ВОЗИЛА "ЗАСТАВА"- 4 ВОЗИЛА
Ред.бр
.

МОДЕЛ

РЕГ. БРОЈ

Бр. шасије

Бр.мотора

Запрем
ина
мотора

ГОДИНА
ПРОИЗВОД
ЊЕ

1

RIVAL 30.10 H

NS-021-ZK

ZCFC307010Z013763

SOFIM814023371
03459833

2800

2002

2

101 SKALA 55

NS-076-ZL

VX1128A0001115512

128A0641627048

1116

2008

3

SKALA 55/5

NS 069-SE

VX1128A0001097184

128A0641574633

1116

2002

4

Yugo 55

NS 232- PS

VX1145A0001083272

128A0641596264

1116

2005

Количина

Јединична
цена
делова
без ПДВ-а

Укупна
цена
делова

Попуст у %

Цена са
попустом
уколико
постоји

5

6=4*5

7

8

Р.б.

Назив дела

Јед.
мере

1

2

3

4

ком

3

гар.

3

гар.

3

ком

1

l

20

ком

3

8

Свећице
Плочице диск
кочница
Пакнови добош
кочница
Бирач брзина
Уље моторно
(бензин/дизел)
Акумулаторска
батерија
Расхладна
течност
Филтер уља

9

Филтер ваздуха

ком

4

10

Филтер горива

ком

1

комплет

2

ком

2

1
2
3
4
5
6
7

11

12

Сет квачила
(Yugo 55 i
Skala 55)
Сајла за ручну
кочницу
(Skala 55)

литар
ком

22
4

Укупно без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупно са ПДВ-ом
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ПАРТИЈА 2: ПРОГРАМ ВОЗИЛА "DACIA"- 2 ВОЗИЛА
Ред.бр.

МАРКА И ТИП

РЕГ. БРОЈ

1
2
3
4
5
6

Назив дела

Јед. мере

Количина

2

3

4

5

ком

5

ком

5

ком

5

ком

2

ком

2

ком

2

7

Свећице

ком

2

8

Плочице диск
кочница

гар.

2

9

Моторно уље

литар

20

10

Расхладна
течност

литар

10

ком.

1

Акумулаторск
а батерија
Укупно без ПДВ-а:

2008
1390

Јединич
на цена
делова
без ПДВ

11

2005

K7JA710UE29372

NS 024-ZO

Филтер за
уље
Филтер за
гориво
Филтер за
ваздух
Филтер за
полен
Каиш
алтернатора
Сет зупчастог
каиша и
шпанери

ГОДИНА
ПРОИЗВО
ДЊЕ

1598
VV1KSDAEH39088301

LOGAN
2

Запремин
а мотора

K7MF710UB17322

NS 135-UP

1

1

Бр.мотора

UU1LSDABH34257692

LOGAN 1.6

Р.б.

Бр.шасије

ПДВ:
Укупно са ПДВ-ом
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Укупна цена
делова

Попуст у %

Цена са
попустом
уколико
постоји

6=4*5

7

8

ПАРТИЈА 3: ПРОГРАМ ВОЗИЛА "Citroen"- 1 ВОЗИЛО
Ред.бр.

МАРКА И ТИП

РЕГ. БРОЈ

1

1
2
3
4
5
6

Бр.мотора

VF7231A2215419797

JUMPER

Назив дела

Јед. мере

Количина

2

3

4

5

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

комплет

1

Летва волана
Каиш
алтернатора
Сет зупчастог
каиша и
шпанери

7

Свећице

8

Пaкне задњих
кочница

гар.

1

9

Моторно уље

литар

6

10

Расхладна
течност

литар

5

11

Акумулаторск
а батерија

ком.

1

12

Сет квачила

комплет

1

13

Крајеви спона

ком

2

комплет

1

Издувна цев +
лонац
Укупно без ПДВ-а:
14

ГОДИНА
ПРОИЗВО
ДЊЕ

1998
1999

Јединич
на цена
делова
без ПДВ

Филтер за
уље
Филтер за
гориво
Филтер за
ваздух

Запремина
мотора

HJT83001641

NS 004-SC

1

Р.б.

Бр.шасије

ПДВ:
Укупно са ПДВ-ом
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Укупна цена
делова

Попуст у %

Цена са
попустом
уколико
постоји

6=4*5

7

8

ПАРТИЈА 4: ПРОГРАМ ВОЗИЛА "Citroen"- 1 ВОЗИЛО
Ред.бр.

МАРКА И ТИП

РЕГ. БРОЈ

1

1
2
3
4
5
6

Бр.мотора

VF7ZBRMNB17404476

JUMPER

10DZ304012300

Запремина
мотора

2004

Назив дела

Јед. мере

Количина

Јединич
на цена
делова
без ПДВ

2

3

4

5

ком

2

ком

2

ком

2

ком

2

ком

1

ком

1

Филтер за
уље
Филтер за
гориво
Филтер за
ваздух
Филтер за
полен
Каиш
алтернатора
Сет зупчастог
каиша и
шпанери

ГОДИНА
ПРОИЗВО
ДЊЕ

2179

NS 141-ZD

1

Р.б.

Бр.шасије

7

Крајеви спона

ком

2

8

Плочице диск
кочница

гар.

2

9

Моторно уље

литар

12

10

Расхладна
течност

литар

5

11

Акумулаторск
а батерија

ком.

1

12

Сет квачила

комплет

1

13

Сет дизни

комплет

1

Укупно без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупно са ПДВ-ом
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Укупна цена
делова

Попуст у %

Цена са
попустом
уколико
постоји

6=4*5

7

8

ПАРТИЈА 5: ПРОГРАМ ВОЗИЛА "Peugeot"- 1 ВОЗИЛO
Ред.бр.

1

Р.б.
1

1
2
3
4
5
6

МАРКА И ТИП

BOXER
L2H2 2.2HDI

РЕГ. БРОЈ

Бр.шасије

Бр.мотора

VF3YBSMFB12261422

10TRJ44HO30589235

NS 177-RX

Назив дела

Јед. мере

Количина

2

3

4

5

ком

2

ком

2

ком

2

ком

2

ком

1

ком

1

7

Плочице диск
кочница

гар.

1

8

Моторно уље

литар

11

9.

Расхладна
течност

литар

6

10

Сет квачила

комплет

1

ком

1

Акумулаторск
а батерија
Укупно без ПДВ-а:
11.

ГОДИНА
ПРОИЗВО
ДЊЕ

2012
2198

Јединич
на цена
делова

Филтер за
уље
Филтер за
гориво
Филтер за
ваздух
Филтер за
полен
Каиш
алтернатора
Сет зупчастог
каиша и
шпанери

Запремин
а мотора

ПДВ:
Укупно са ПДВ-ом
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Укупна цена
делова

Попуст у %

Цена са
попустом
уколико
постоји

6=4*5

7

8

ПАРТИЈА 6: ПРОГРАМ ВОЗИЛА "Peugeot"- 1 ВОЗИЛО
Ред.бр.

МАРКА И ТИП

РЕГ. БРОЈ

Бр.шасије

Бр.мотора

VF32L8HR0BY129502

206+
NS 270-RH

1

8HR10FDCCPSA0222
367

Р.б.

Назив дела

Јед. мере

Количина

Јединич
на цена
делова

1

2

3

4

5

ком

2

ком

2

ком

2

ком

2

ком

1

ком

1

1
2
3
4
5
6

Филтер за
уље
Филтер за
гориво
Филтер за
ваздух
Филтер за
полен
Каиш
алтернатора
Сет зупчастог
каиша и
шпанери

7

Плочице диск
кочница

гар.

1

8

Моторно уље

литар

10

литар

5

ком

1

Расхладна
течност
Акумулаторск
10.
а батерија
Укупно без ПДВ-а:
9.

ПДВ:
Укупно са ПДВ-ом
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Запремин
а мотора

ГОДИНА
ПРОИЗВО
ДЊЕ

2011
1398

Укупна цена
делова

Попуст у %

Цена са
попустом
уколико
постоји

6=4*5

7

8

ПАРТИЈА 7: ПРОГРАМ ВОЗИЛА "FIAT"- 3 ВОЗИЛА
Ред.бр.

МАРКА И ТИП

РЕГ. БРОЈ

PUNTO
MY13 1.2
69KS EASY
PANDA

1

NS 208-ER

Јед. мере

ZFA1990000P04360
8

169A40000667634

ZFA16900001887300

169A40006277895

2

Количина

Попуст у %

Цена са
попустом
уколико
постоји

4

5

6=4*5

7

8

3

8

Филтер ваздуха

ком

4

9

Филтер горива

ком

1

10

Филтер полена

ком

4

ком

2

ком

2

4
5
6

11
12

Хомокинетички
зглоб
Шоља
амортизера са
лежајем

ком

4

гар.

2

гар.

2

ком
литар
ком

2011

Укупна цена
делова

7

3

2013
1242

Јединич
на цена
делова
без ПДВ

литар

2

2011

1242

Свећице
Плочице диск
кочница
Пакнови добош
кочница
Уље моторно
(бензин/дизел)
Акумулаторска
батерија
Расхладна
течност
Филтер уља

1

ГОДИНА
ПРОИЗВО
ДЊЕ

1242

NS 309-KB

Назив дела

Запремина
мотора

169A40006285086

NS 309-KC

3

Р.б.

Бр.мотора

ZFA16900001889494

PANDA
1

2

Бр.шасије

20
1
20
4

Укупно без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупно са ПДВ-ом
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку: Добра за
одржавања моторних возила - ЈНМВ број : 10/2019, Партија ______.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Разврставање правног лица у АПР
(Заокружити)

1. Микро правно лице
2. Мало правно лице
3. Средње правно лице
4. Велико правно лице

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора
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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 понуђа
НАПОМЕНА: Саставни део обрасца Понуде је и обавезна листа добара (резервних
делова) са унетим ценама. Приложена листа треба да садржи добра (резервне делове)
који нису наведени у спецификацији. Приложена листа треба да садржи програм
резервних делова одређене врсте возила за коју партију понуђач доставља понуду.
У случају указане потребе за добром које није наведено у спецификацији, Наручилац
задржава право да од изабраног понуђача за предметну партију, прибави добро по цени
из ценовника Понуђача, приложеног уз образац Понуде.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

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

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

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
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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5) ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ..............................................................

(навести број и назив партије за коју се доставља понуда
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке
Место и начин испоруке

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

_________________________

Напомене:
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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
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VII

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР ЗА ДОБРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
ЈНМВ 10/2019, Партија_______
Закључен између:
Наручиоца: Дом здраља „Темерин“
са седиштем у Темерину, улица Народног фронта 82, ПИБ:101454547
Матични број: 08071829
Број рачуна: 840-350661-13 Назив банке:УЈП,
Телефон:021/210-2240 Телефакс:021/842-661
кога заступа директор, мр.сци.др Томислав Угарковић, спец.гинекологије и акушерства
(у даљем тексту: Купац)
и
................................................................................................
са
седиштем
у
............................................,
улица
..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Продавац),
Основ уговора:
ЈНМВ Број: 10/2019
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују да је наручилац добара, одлуком директора Дома
здравља, број: 203/2019 од дана 28.05.2019. године спровео поступак јавне набавке
мале вредности „Добра за одржавање моторних возила“ за потребе Дома здравља
„Темерин“,(партија____) на период од 12 месеци од дана закључења уговора, односно
до истека планираних количина добара, те изабрао најповољнијег понуђача с којим
склапа уговор.
Предмет овог уговора су добра наведена у конкурсној документацији, према
спецификацији из обрасца понуде Понуђача, број: __________ од _______________
године.
Члан 2.
Уговарачи су сагласни да је уговорена цена за целокупну уговорену количину дoбара за
партију_____________ без обрачунатог ПДВ-а __________________ динара.
Цена која се фактурише обрачунава се са стопом ПДВ-а од _________ %.
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Укупна цена са обрачунатим ПДВ-ом за партију______износи _____________ динара, а
подразумева испоруку добара Наручиоцу са свим зависним трошковима одмах након
потписивања уговора сходно датој понуди.
Продавац се обавезује да ће за потребе Купца извршити испоруку добара из члана 1.
овог уговора, у свему према захтевима из обрасца понуде где су прецизирани предмет
и врста добра и према прихваћеној Понуди Продавца број _________од __________, а
Купац се обавезује да ће извршити плаћање по условима предвиђеним овим
Уговором.
Купац ће извршити плаћање вирманом. Плаћање се врши на основу фактура које ће се
купцу достављати приликом сваке испоруке добара у папирној форми, са назначеним
бројем јавне набавке и бројем уговора који је за предметну набавку закључен. Купац ће
извршити плаћање вирманом у року до 45 дана.
Цена подразумева превоз возилима понуђача до ФЦО Купца.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа
средстава која ће наручиоцу за ту намену бити одобрена финансијским планом у тој
буџетској години. У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности
преузимања обавеза од стране наручиоца.
Kоличине исказане у понуди су потребе Наручиоца за период од годину дана. Купац
није у обавези да повуче целу уговорену количину добара.
У случају указане потребе за добром које није наведено у спецификацији, Наручилац
задржава право да од изабраног понуђача за предметну партију, прибави добро по
цени из ценовника Понуђача, приложеног уз образац Понуде.
Члан 3.
Понуђач добара задржава право корекције цена добара уколико за време трајања
уговора дође до промене цена. Цена из понуде може се кориговати након истека опције
понуде, и то само за промену средњег курса евра Народне банке Србије минимално за
+/- 10 % стављањем у однос средњи курс евра на дан истека опције понуде са средњим
курсом евра на дан издавања рачуна.
Нове цене примењиваће се само за испоручена добра након стицања услова из става
1. овог члана уз испуњење следећих предуслова:
а) да изабрани понуђач достави Наручиоцу претходно писмено образложено
обавештење да су се стекли услови и
б) да се Наручилац сагласи у писаној форми са променом цена.
Члан 4.
Испоручилац се обавезује да испоручи уговорену количину добара по захтеву Наручиоца,
сукцесивно. Тачна количина и време испоруке биће прецизирани, у складу са потребама
одвијања процеса рада, посебним налогом Наручиоца.
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Испоручилац се обавезује да наручена добра испоручи у магацин на адресу Наручиоца ул.
Народног фронта 82, Темерин, радним даном у времену од 07-14 часова а у складу са
спецификацијом по налогу Наручиоца.
Испоручилац се обавезује да у случају наступања догађаја који не зависе од воље
Наручиоца због хитности, испоручи неопходна добра и ван временског рока наведеног у
тачки 4.2. овог члана.
Кванитативни пријем и квалитативна провера добара врши се приликом пријема у
присуству овлашћених представника Продавца и Купца. Купац ће потписати пријем само
исправних добара у стварној количини. Сви видљиви недостаци морају бити констатовани
приликом испоруке Записником који ће потписати овлашћени присутни представници
уговорних страна. Евентуалне рекламације од стране Купца морају бити сачињене у
писаној форми и достављене Продавцу у року од 24 часа.
Ако се записнички утврди да добра која је Продавац испоручио Купцу имају недостатке и
скривене мане, Продавац мора исте отклонити у року од 2 дана од дана сачињавања
Записника о рекламацији.
Члан 5.
Квалитет добара који су предмет овог уговора мора у потпуности одговарати важећим
стандардима за ту врсту добара.
За испоручена добра Понуђач даје Наручиоцу гаранцију на период од минимум 90
дана.
Купац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Продавац причини штету
Купцу због неблаговремено извршене испоруке из члана 5.1. Уговора, као и штету коју
учини из других разлога везаних за реализацију предметне набавке.
Члан 6.
Изабрани понуђач приликом потписивања уговора прилаже и регистровану бланко соло
меницу без протеста наплативу на први позив са меничним овлашћењем за Купца као
гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а,
која траје најмање 30 дана дуже од дана истека рока трајања уговора.
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да све оно што није регулисано овим Уговором
примењиваће се Закон о облигационим односима.
За евентуалне спорове надлежан је Привредни суд у Новом Саду.
Члан 8.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих се по 2 (два) примерка
налази код сваке уговорне стране.
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ПРОДАВАЦ

КУПАЦ
ДОМ ЗДРАВЉА „ТЕМЕРИН“ Темерин
Директор, мр.сци.др Томислав Угарковић
спец. гинекологије и акушерства

______________________

_________________________

Напомена: Понуђач обавезно попуњава модел уговора за сваку партију за коју
конкурише посебно и оверава печатом и потписом, чиме потврђује да се слаже са
моделом уговора.

Модел уговора обавезно треба да потпише одговорно лице Понуђача-продавца и
исти печатом овери.
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VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да понуду у поступку
јавне набавке добара за одржавање моторних возила, бр 10/2019, подносим
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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IX. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________
у поступку јавне
набавке мале вредности .- Набавка добара за одржавање моторних возила, број:
10/2019, Партија_____, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и гарантује да немају забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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IX.1. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести
назив
подизвођача_______________________________
у поступку јавне набавке мале
вредности - Добра за одржaвање моторних возила, број: 10/2019, Партија ___,
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији).

Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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X ОБРАЗАЦ – ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), а сходно члану 5. став 1. тачка 2, подтачка 10.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова (”Службени гласник РС” бр.
29/2013), уз понуду прилажем
СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

За јавну набавку ЈНMВ 10/2019
Трошкови прибављања
средстава обезбеђења

__________ динара без пдв

Укупни трошкови без ПДВ

__________ динара

ПДВ

__________ динара

Укупни трошкови са ПДВ

__________ динара

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова
уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни
наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12, 14/2015 и 68/2015)




Напомена:
образац трошкова припреме понуде попуњавају понуђачи који су имали наведене трошкове и
који тражи да му их наручилац надокнади
остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр.124/12)
уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,наручилац није дужан да му
надокнади трошкове
М.П.

Понуђач
(потпис одговорног лица)
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XI. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА- МЕНИЦА

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ
МЕНИЦУ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА-

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ
ОБЕЗБЕЂЕЊА- МЕНИЦУ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Купцу инструмент
обезбеђења уговорних обавеза – меницу, за добро извршење посла, која је неопозива,
безусловна, без права на приговор и платива на први позив на износ од 10% вредности понуде,
односно Уговора, без ПДВ-а. Прилог уз ову изјаву: Уз меницу се предаје и копија картона
депонованих потписа и одговарајуће менично овлашћење. Меница треба да буде оверена
печатом и потписана од стране лица овлашћеног за располагање финансијским средствима.
Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју Понуђач
наводи у меничном овлашћењу.

датум

М.П.

Понуђач:
( потпис одговорног лица )

__________________
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