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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. 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 610 од
28.01.2020.год. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 611 од
28.01.2020. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
- Одржавање механизације ЈН бр. 06/2020

Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3.

II

Подаци о предмету набавке

3.

III

Техничка спецификација

4.

IV

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

6.

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

8.

VI

Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона

15.

VII

Образац понуде

17.

VIII

Модел уговора

27.

IX

Образац трошкова припреме понуде

29.

X

Образац изјаве о независној понуди

30.

ХI

Образац изјаве о испуњавању техничких капацитета

31.
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I

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:
Радно време наручиоца:

ЈКП „Рашка“ рашка
Душанова 2а
07:00h– 15:00h

2. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
3. Предмет јавне набавке:

услуге – одржавање механизације

4. Контакт: Драшко Радосављевић– Службеник за јавне набавке
email: komunalno@ptt.rs
fax: 036/736-622

II

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис набавке:

Услуге одржавања механизације

Назив набавке:

ЈН 06/2020 – Одржавања механизације

Ознака из општег речника набавке: 5011000 - Услуге поправки и одржавања моторних
возила и припадајуће опреме
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III

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Ред. Назив машина и аутомобила
бр.
за одржавање
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23
24
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Година Јединица
произво
мере дње
час

2.

3.

4.

IVECO EUROCARGO 180E
MAN18.225 LAK
MAN 12.185 LK
MAN 8.145 LC
MAN 12.185 LK
MAN 18.225 LOK
MAN 18.225 LOK
MAN 18.250 ME
FAP 1921 B36
FAP 1620
FAP 1620 B/36
FAP 1414
DAF 210
FAP 1314
ZASTAVA EURO ZETA
85.17BDS
BAGER PALAZZINI PAOLOD
PB 70 4X4
BULDOZER D-150
FIAT COBELCO
BAGER KRAMER 516
DULEVO 204EA
BAGER BOB-CAT 334 G
LADA 21214-120-50 LADA 4X4
VAZ LADA 1.7 NIVA I 4X4
ISUZU D-MAX 4X4
FIAT PUNTO CLASSIC
DYNAMIC A/C VAN
FIAT PUNTO VAN 1.2 60 3P
FIAT PUNTO VAN 1.2 60 3P
ZASTAVA FLORIDA 1.3 POLI
LC FURGON
CITROEN BERLINGO 1.9
MULTISPACE
FIAT DUKATO
MERCEDES VITO 108 D

2016
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2001
1990
1987
1988
2019
1982
2012

час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час

Процењена
кол. подељена
на 3 партије
(часова)
5.
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

2003

час

50

2004

час

50

1989
2003
2005
2014
2012
2007
2011

час
час
час
час
час
час
час

50
14
50
14
14
14
14

2008
2008
2006

час
час
час

14
14
14

2002

час

14

2010
1998

час
час

14
31
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31.
32.

ISUZU
HYUNDAI I30 1,4DOHC 5 VRGL

2019
2011

час
час

14
14

НАПОМЕНА: Час одржавања односи се искључиво на машине и возила које су
наведене, без обзира на број извршиоца који врше поправку машина и возила.
Наручилац је у спецификацији дефинисао врсте услуге за које понуђачи треба да дају
јединичне цене. Наручилац ће у току важења уговора поручити од извршиоца оне врсте
уговорених услуга за којима буде имао потребу.
Место вршења услуге је седиште наручиоца.
У понуђену цену спадају СВИ трошкови. Евентуални транспортни трошкови падају на
терет извршиоца.
Извршилац је у обавези да уколико буде потребе за уградњом резервних делова достави
важећи ценовник.
Максимални рок за извршење услуга је 7 дана.
Гарантни рок за све изведене радове је 12 месеци.
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IV

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

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 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 има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
При састављању понуде понуђач је дужан да 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.
У случају подношења понуде са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач
мора да испуњава горе наведене услове, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
обавезне услове (дефинисане горе наведеним тачкама 1. до 3., док додатне услове (ако их је
наручилац дефинисао) испуњавају заједно. Услов дефинисан тачком 4. мора да испуни
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем изјаве (образац изјаве дат је у
поглављу VI), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане
овом конкурсном документацијом (горе наведене тачке 1. до 3.), осим услова под тачком 4.
који испуњава достављањем важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која
је предмет јавне набавке у виду неоверене копије.
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Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове
за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1. Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом:
A)
Да Понуђач у моменту подношења понуде поседује најмање 1 (један) објекатмеханичарску радионицу са каналом и одговарајућом опремом и алатом погодним за
пружање ауто-механичарских, браварских, лимарских и ауто-електричарских услуга за
путнички и теретни програм, као и за оправку грађевинских машина.
ДOKAЗ: Изјава понуђача ( потписана и оверена) којом потврђује да у моменту подношења
понуде поседује најмање 1 (један) објекат - механичарску радионицу са каналом и са
одговарајућом опремом и алатом погодним за пружање ауто-механичарских, браварских,
лимарских и ауто-електричарских услуга, за путнички и теретни програм, као и за оправку
грађевинских машина на обрасцу који је саставни део конкурсне документације и три
фотографије унутрашњости радионице.
Б) Да Понуђач поседује једно моторно возило погодно за обилазак терена и извршавање
хитних услуга одржавања механизације на лицу места (ДОСТУПНО 24 САТА) или да
користи наведено возило другог лица.
Доказ: Фотокопија саобраћајне дозволе (ако је понуђач власник возила) са фотографијом
возила или фотокопија уговора о набавци опреме или фотокпија уговора о закупу односно
лизингу (ако понуђач није власник возила) са фотографијом возила.
Изјава дата у поглављу VI морају бити потписане од стране овлашћеног лица понуђача и
оверене печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава (поглавље VI) мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (поглавље VI), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
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V

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуда мора бити састављена 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: ЈКП „Рашка“ Рашка, Душанова2а, са назнаком: „Понуда за
јавну набавку услуга –Oдржавање механизације, ЈН бр.06/2020 – НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.02.2020.
године до 12:00 часова.
Отварање понуда биће 12.02.2020.године у 12.15 часова.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
1) Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о испуњавању обавезних и
допунских услова дефинисаних чл. 75. и 76. Закона;
2) Попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде ;
3) Попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора ;
4) Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о независној понуди ;
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.
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Душанова2а, 36350 Рашка, са
назнаком:
„Измена понуда за јавну набавку услуга – Oдржавање механизације ЈН бр.06/2020 – НЕ
ОТВАРАТИ“ или
„Допуна понуде за јавну набавку услуга – Oдржавање механизације , ЈН бр.06/2020 –
НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Опозив понуде за јавну набавку услуга – Oдржавање механизације , ЈН бр.06/2020 – НЕ
ОТВАРАТИ“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – Oдржавање механизације, ЈН бр.
06/2020 – 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 може дати понуду за једну од наведених партија. Такође, понуђач може дати понуду
и за све 3 партије које су предмет ЈН.
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 VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
6. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље
VII) 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
се извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.
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Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
7. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 опис послова сваког од 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.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговара 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.
8. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи
прихватљивост понуде
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање вирмански, по пријему исправне фактуре, у року од 45 дана у складу са
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл.
гласник РС“ број 119/12).
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2.Захтев у погледу рока, места извршења услуге и гарантног рока
Извршење услуге ће се вршити по потреби, а по захтеву Наручиоца.
Рок извршења услуге : до 3 дана по захтеву Наручиоца.
Место извршења: седиште Наручиоца.
Гарантни рок за извршене услуге: 6 месеци од дана извршења услуга.
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8.3.Захтев у погледу рока важења понуде
Понуђач ће услугу изршавати сукцесивно на основу писаног захтева Наручиоца,

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 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 не може мењати
понуду.

9.

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.
10. 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.
11. Заштита поверљивости података које наручилац
располагање, укључујући и њихове подизвођаче

ставља

понуђачима

на

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу: Немањина 1/2,
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електронске поште на е-mail:komunalno@ptt.rs , или факсом на број: 036/736-602) тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему
може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на
Порталу јавних набавки.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.06/2020“.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
13. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача
односно његовог подизвођача
После отварања понуда наручилац може приликом стучне 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, као и код 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.
14. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се
додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „ најнижа понуђена
цена“.
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15.

Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио најнижу цену, а ако и тада најмање две понуде имају
исти број пондера предност ће имати понуда са дужим роком важења понуде. Уколико и за тај
елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку о обустави
поступка предметне набавке.
16. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (поглавље VI).
17. 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.
18. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом или факсом
на или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права, наручилац ће објавити обавештење на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема
захтева за заштиту права.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен
од стране наручиоца најкасније 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.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
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поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за
његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није
поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. закона.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. закона.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета
Републике Србије уплати таксу у износу 60.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона.
Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права из Републике Србије
и из иностранства се налази на интернет страници Републичке комисије за заштиту права
понуђача: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republickeadministrativne-takse.html).
Као доказ о уплати таксе, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
- да буде издата од стране банке и да садржи печат банке,
- да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога,
- износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши,
- број рачуна: 840-30678845-06,
- шифру плаћања: 153 (налог за уплату) или 253 (налог за пренос),
- позив на број: број или ознака предметне јавне набавке,
- сврха: такса ЗЗП ; назив Наручиоца; број или ознака предметне јавне набавке,
- корисник: буџет Републике Србије,
- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата таксе,
-потпис овлашћеног лица банке
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права
који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се
води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација
за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим
прописом.
19. 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.
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VI

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 услуга - одржавање
механизације, број 06/2020, 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 није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 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 произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуда;

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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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 заступшник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач __________________________________ у поступку јавне набавке – услуга
одржавање механизације број 06/2020, 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 није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3. Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношење понуда;
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:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом
.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр _____________________ од _____________ за јавну набавку услуга - одржавање
механизације, ЈН бр. 06/2020.

1.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПОНУЂАЧА
ПОРЕСКИ
ИДЕНТИФИКАЦИОНИ
БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ)
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА
ПОНУЂАЧА (E-MAIL)
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И
НАЗИВ БАНКЕ
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА

2.

ПОНУДУ ПОДНОСИ:
(заокружити)

1) САМОСТАЛНО
2) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
3) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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3.

1.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

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.

18/31

4.

1.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

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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5.

СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ПАРТИЈА I – Аутомеханичарски радови
Р.
бр.

Назив машина и аутомобила за
одржавање

Год.
Произ.

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

2.
IVECO EUROCARGO 180E
MAN18.225 LAK
MAN 12.185 LK
MAN 8.145 LC
MAN 12.185 LK
MAN 18.225 LOK
MAN 18.225 LOK
MAN 18.250 ME
FAP 1921 B36
FAP 1620
FAP 1620 B/36
FAP 1414
TAM 75T53.2
FAP 1314
ZASTAVA EURO ZETA
85.17BDS
BAGER PALAZZINI PAOLOD
PB 70 4X4
BULDOZER D-150
FIAT COBELCO
BAGER KRAMER 516
DULEVO 204EA
BAGER BOB-CAT 334 G
LADA 21214-120-50 LADA
4X4
VAZ LADA 1.7 NIVA I 4X4
ISUZU D-MAX 4X4
FIAT PUNTO CLASSIC
DYNAMIC A/C VAN
FIAT PUNTO VAN 1.2 60 3P
FIAT PUNTO VAN 1.2 60 3P
ZASTAVA FLORIDA 1.3 POLI
LC FURGON
CITROEN BERLINGO 1.9
MULTISPACE
FIAT DUKATO
MERCEDES VITO 108 D
ZASTAVA KRAL 1.1
HYUNDAI I30 1,4DOHC 5
VRGL

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Пр. Кол
(час)

3.
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2001
1990
1987
1988
1984
1982
2012

Јед.
мере час
4.
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час

2003

час

40

2004

час

40

1989
2003
2005
2014

час
час
час
час

40
20
40
20

2012
2007
2011

час
час
час

20
20
20

2008
2008
2006

час
час
час

20
20
20

2002

час

20

2010
1998
2004
2011

час
час
час
час

20
25
20
20

УКУПНО
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5.
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Цена по
јед. мере
без ПДВ-а
6.

Укупна цена
без ПДВ-а
(6=4*5)
7.

ПАРТИЈА II – Аутоелектричарски радови
Р.
бр.

Назив машина и аутомобила за
одржавање

Год.
Произ.

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

2.
IVECO EUROCARGO 180E
MAN18.225 LAK
MAN 12.185 LK
MAN 8.145 LC
MAN 12.185 LK
MAN 18.225 LOK
MAN 18.225 LOK
MAN 18.250 ME
FAP 1921 B36
FAP 1620
FAP 1620 B/36
FAP 1414
TAM 75T53.2
FAP 1314
ZASTAVA EURO ZETA
85.17BDS
BAGER PALAZZINI PAOLOD
PB 70 4X4
BULDOZER D-150
FIAT COBELCO
BAGER KRAMER 516
DULEVO 204EA
BAGER BOB-CAT 334 G
LADA 21214-120-50 LADA
4X4
VAZ LADA 1.7 NIVA I 4X4
ISUZU D-MAX 4X4
FIAT PUNTO CLASSIC
DYNAMIC A/C VAN
FIAT PUNTO VAN 1.2 60 3P
FIAT PUNTO VAN 1.2 60 3P
ZASTAVA FLORIDA 1.3 POLI
LC FURGON
CITROEN BERLINGO 1.9
MULTISPACE
FIAT DUKATO
MERCEDES VITO 108 D
ZASTAVA KRAL 1.1
HYUNDAI I30 1,4DOHC 5
VRGL

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

3.
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2001
1990
1987
1988
1984
1982
2012

Јед.
мере час
4.
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час

Пр.
Кол
(час)
5.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2003

час

5

2004

час

5

1989
2003
2005
2014

час
час
час
час

5
2
5
2

2012
2007
2011

час
час
час

2
2
2

2008
2008
2006

час
час
час

2
2
2

2002

час

2

2010
1998
2004
2011

час
час
час
час

2
3
2
2

УКУПНО
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Цена по јед.
мере без ПДВ-а
6.

Укупна цена
без ПДВ-а
(6=4*5)
7.

ПАРТИЈА III – Лимарско-браварски радови
Р.
бр.

Назив машина и аутомобила за
одржавање

Год.
Произ.

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

2.
IVECO EUROCARGO 180E
MAN18.225 LAK
MAN 12.185 LK
MAN 8.145 LC
MAN 12.185 LK
MAN 18.225 LOK
MAN 18.225 LOK
MAN 18.250 ME
FAP 1921 B36
FAP 1620
FAP 1620 B/36
FAP 1414
TAM 75T53.2
FAP 1314
ZASTAVA EURO ZETA
85.17BDS
BAGER PALAZZINI PAOLOD
PB 70 4X4
BULDOZER D-150
FIAT COBELCO
BAGER KRAMER 516
DULEVO 204EA
BAGER BOB-CAT 334 G
LADA 21214-120-50 LADA
4X4
VAZ LADA 1.7 NIVA I 4X4
ISUZU D-MAX 4X4
FIAT PUNTO CLASSIC
DYNAMIC A/C VAN
FIAT PUNTO VAN 1.2 60 3P
FIAT PUNTO VAN 1.2 60 3P
ZASTAVA FLORIDA 1.3 POLI
LC FURGON
CITROEN BERLINGO 1.9
MULTISPACE
FIAT DUKATO
MERCEDES VITO 108 D
ZASTAVA KRAL 1.1
HYUNDAI I30 1,4DOHC 5
VRGL

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

3.
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2001
1990
1987
1988
1984
1982
2012

Јед.
мере час
4.
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час

Пр.
Кол
(час)
5.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2003

час

5

2004

час

5

1989
2003
2005
2014

час
час
час
час

5
2
5
2

2012
2007
2011

час
час
час

2
2
2

2008
2008
2006

час
час
час

2
2
2

2002

час

2

2010
1998
2004
2011

час
час
час
час

2
3
2
2

УКУПНО
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Цена по јед.
мере без ПДВ-а
6.

Укупна цена
без ПДВ-а
(6=4*5)
7.

Напомена: Понуђач уписује своју цену у коју су укључени сви трошкови.

Датум

М.П.

_________________________

Понуђач
_________________________
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –Одржавање механизације

6.

ПАРТИЈА I – Аутомеханичарски радови
Укупна вредност без ПДВ-а
(од позиције 1 до позиције 32)

Укупна вредност са ПДВ-ом
(од позиције 1 до позиције 32)

Рок и начин плаћања

Плаћање вирмански, по пријему исправне
фактуре , у року од 45 дана у складу са
Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама
(“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Рок важења понуде
(минимум 45 дана од дана
отварања понуда)

_______ дана од дана отварања понуде

Рок извршења услуга

_______ дана од дана подношења захтеватребовања Наручиоца

Гарантни рок

6 месеци од дана извршења услуга

Напомена:Понуђач је упознат да су у ценама које је дао у понуди садржани
сви трошкови, тако да исте не може накнадно мењати.

Датум

М.П.

_________________________

Понуђач
_________________________

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 који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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ПАРТИЈА II – Аутоелектричарски радови
Укупна вредност без ПДВ-а
(од позиције 1 до позиције 32)

Укупна вредност са ПДВ-ом
(од позиције 1 до позиције 32)

Рок и начин плаћања

Плаћање вирмански, по пријему исправне
фактуре , у року од 45 дана у складу са
Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама
(“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Рок важења понуде
(минимум 45 дана од дана
отварања понуда)

_______ дана од дана отварања понуде

Рок извршења услуга

_______ дана од дана подношења захтеватребовања Наручиоца

Гарантни рок

6 месеци од дана извршења услуга

Напомена:Понуђач је упознат да су у ценама које је дао у понуди садржани
сви трошкови, тако да исте не може накнадно мењати.

Датум

М.П.

_________________________

Понуђач
_________________________

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 који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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ПАРТИЈА III – Лимарско-браварски радови
Укупна вредност без ПДВ-а
(од позиције 1 до позиције 32)

Укупна вредност са ПДВ-ом
(од позиције 1 до позиције 32)

Рок и начин плаћања

Плаћање вирмански, по пријему исправне
фактуре , у року од 45 дана у складу са
Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама
(“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Рок важења понуде
(минимум 45 дана од дана
отварања понуда)

_______ дана од дана отварања понуде

Рок извршења услуга

_______ дана од дана подношења захтеватребовања Наручиоца

Гарантни рок

6 месеци од дана извршења услуга

Напомена: Понуђач је упознат да су у ценама које је дао у понуди садржани
сви трошкови, тако да исте не може накнадно мењати.

Датум

М.П.

_________________________

Понуђач
_________________________

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 који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

26/31

VIII

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О НАБАВЦИ

Одржавање механизације

Закључен дана __.__.2020.године између:
1. ЈКП “Рашка”, Рашка, Душанова 2а, које заступа Директор Радомир Јаћовић, (у даљем
тексту: Наручилац), порески идентификациони број 101274752, матични број07176872, број
текућег рачуна160-7155-48, телефон 036/736-622,с једне стране и
2. _____________________________, са седиштем у ____________________ ул. ____________
бр._____, кога заступа _______________________ (у даљем тексту: Понуђач), порески
идентификациони број: _____________________ матични број: _______________, број
текућег рачуна ________________ телефон ______________, с друге стране.
Члан 1.
Уговорне стране су сагласне да је Наручилац, сходно одредбама Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), спровео поступак јавне набавке
мале вредности услуга –одржавање механизације бр. ЈН - 06/2020 и да је после спроведеног
поступка изабрао Понуђача за набавку одржавања механизације.
Члан 2.
Предмет овог уговора је одржавање механизације за потребе Наручиоца.
Карактеристике предмета јавне набавке дефинисане су спецификацијом Наручиоца и
понудом Понуђача. Понуђач се обавезује да услуге која су предмет уговора извршава
сукцесивно, на основу писменог или усменог захтева Наручиоца, које су дефинисане
спецификацијом наручиоца, у зависности од стварних потреба наручиоца.
Саставни део овог Уговора је понуда Понуђача бр. _____________ од __.__.2020.године.
Члан 3.
Цена услуге и услови плаћања дефинисани су Понудом Понуђача бр. ______________ од
__.__.2020.године, која чини саставни део овог уговора и не може се мењати.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да обавезе према Понуђачу измири према условима из понуде и то на
следећи начин:
- Плаћање вирмански, по пријему исправне фактуре, у року од 45 дана у складу са
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл.
гласник РС“ број 119/12).
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Члан 5.
Предметну услугу Понуђач ће извршити по налогу Наручиоца, током периода важења
уговора.
Период важења уговора је година дана од дана закључивања уговора.
Понуђач се обавезује да у року од _____ дана од пријема налога Наручиоца изврши услуге
која су предмет овог уговора.
Члан 6.
Гарантни рок за извршене услуге је 6 ме сеци од дана извршења услуга.
Члан 7.
Наручилац задржава право да неизвршене услуге набави од другог понуђача у поступку
сагласно ЗЈН.
У случају неизвршења услуга Наручилац ће отказати уговор уз отказни рок од 8 (осам) дана.
Члан 8.
Место извршења је седиште Наручиоца . Извршење предметних услуга врши Понуђач.
Члан 9 .
Све евентуалне спорове уговорне стране ће покушати да реше споразумно.
У супротном, уговара се надлежност Привредног суда у Краљеву.
Члан 10.
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге уговорне стране може
захтевати раскид уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и
благовремено извршила.
Раскид уговора се захтева писменим путем са раскидним роком од 15 (петнаест) дана.
Члан 11.
На све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе позитивних прописа.
Члан 12.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој уговорној страни
припадају по 3 (три) примерка.
Понуђач

М.П.

_________________________

Наручилац
_________________________

Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери печатом и
потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.
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IX

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________, 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 средстава
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена:

достављање овог обрасца није обавезно

Датум

М.П.

_________________________

Понуђач
_________________________
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X

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, понуђач __________________________________, даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке услуга - одржавање механизације , бр 06/2020, поднео независно, без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум

М.П.

_________________________

Понуђач
_________________________

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

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да располажемо довољним
техничким капацитетом за извршење посла, који је предмет ове јавне набавке, односно:


да у моменту подношења понуде поседујемо

1 /један/

објекат - механичарску

радионицу са каналом и са одговарајућом опремом и алатом погодним за пружање аутомеханичарских, браварских, лимарских и ауто-електричарских услуга за путнички и теретни
програм,

као

и

за

оправку

грађевинских

машина

на

адреси

________________________________________________________________________________.

- Прилог 3 (три) фотографије унутрашњости радионице.

Датум: _________________

Понуђач
М.П.
__________________________
(потпис овлашћеног лица и печат)
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