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Укупан број страна: 24

На основу Члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и
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документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник
РС” бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 02-538/1 и Решења о
образовању Комисије за јавну набавку број 02-538/2, припремљена је:
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У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА
- ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ПО СИСТЕМУ „СТАРО ЗА НОВО“ -

ЈН 4/2019

Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III
IV
V

1
2
3
4
5
6
7

Назив поглавља
Бр.стр.
Општи подаци о јавној набавци
3
Подаци о предмету јавне набавке
4
Техничке карактеристике, квалитет, опис добра, гарантни услови и рок
4
испоруке
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и упутство
5
како се доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду, критеријуми за доделу
7
уговора
ОБРАСЦИ
Образац понуде
13
Модел уговора
17
Образац трошкова припреме понуде
20
Образац – изјава о независној понуди
21
Образац – изјава о испуњавању услова из чл. 75. ст. 1. тачка 1)-4) Закона
22
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
23
Образац структуре цене
24

2

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.

Подаци о наручиоцу
Назив: Специјална болница за психијатријске болести „Свети Врачеви“
Адреса: Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 85
Интернет страница: www.spbnoviknezevac.rs
ПИБ: 101460481
Матични број: 08408289

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 и Законом о облигационим
односима.

3.

Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈН 4/2019 је добро.

4.

Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5.

Процењена вредност јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке је 1.666.666,00 динара без ПДВ-а и 2.000.000,00 динара
са ПДВ-ом.

6.

Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Љубомир Арновљев, тел/факс: 0230/81-005,
е-маил: svvracipravna@gmail.com
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.

2.
3.

Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈН 4/2019 је добро: набавка новог путничког возила по систему
„старо за ново“, по спецификацији и карактеристикама датим у овој конкурсној
документацији.
Назив и ознака из општег речника набавки
34110000 – путнички аутомобили
Подаци из финансијског плана и плана јавних набавки наручиоца
Позиција у Плану пословања Наручиоца за 2019. годину:
Позиција 1.1.13. у Плану јавних набавки за 2019. годину, конто 512111

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, ОПИС ДОБРА, ГАРАНТНИ УСЛОВИ И РОК
ИСПОРУКЕ
Возило које се набавља:
- ново, некоришћено путничко возило,
- облик каросерије: хечбек,
- кубикажа возила: до 1000 cm3,
- снага мотора: до 60 kw,
- боја возила: метализирана,
- мењач: мануелни са 5 степена преноса,
- погон: предњи,
- погонско гориво: бензин,
- дужина возила: у распону од 4000 мм до 4200 мм,
- ширина возила: у распону од 1700 мм до 1800 мм,
- висина возила: у распону од 1400 мм до 1500 мм,
- број места за седење: 5,
- мултифункције на волану,
- волан обложен кожом,
- централни наслон за руке,
- мануелна клима,
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- блутут конекција,
- резервни точак,
- лед дневна светла,
- електро подизачи предњих и задњих стакала,
- радио sd usb осетљив на додир,
- ESP ABS ASR,
- front assist,
- седишта подесива по висини,
- контрола кретања на узбрдици,
- аутоматска светла,
- гаранција за возило и каросерију: минимум 4 године, или 150000 км, без ограничења километраже у
прве две године,
- лимитатор брзине – могућност подешавања ограничења брзине,
- индикатор пробушене гуме,

- две УСБ утичнице за задњу клупу за пуњење телефона,
- рок испоруке возила: 5 радних дана од закључења уговора,
- овлашћени сервисни центар за понуђено возило: да не буде удаљенији од 60 км од
седишта Специјалне болнице, као наручиоца;
Возило које се даје у замену:
- марка: ОПЕЛ, модел: АСТРА 1.4
- боја: 7B сива метализирана,
- број шасије: WOLOTGF486G103983
- број мотора: Z14XEP19GW0335
- снага мотора: 66kw
- категорија: путничко возило,
- погонско гориво: безоловни бензин
- број места за седење: 5
- година производње: 2006
- број осовина: 2
- запремина мотора: 1389 цм3
- маса: 1195 кг
- највећа дозвољена маса: 1610 кг
- рег. ознака: KI007-ŽĐ,
- у возном је стању,
- процењена вредност возила, од стране Министарства финансија, пореске управе износи:
144.809,94 динара.
Понуђач, коме је додељен уговор у овој јавној набавци, у обавези је да изврши откуп возила
које се даје у замену, а откупна вредност возила које се даје у замену, не може бити обрачуната у
износу мањем од 144.809,94 динара, као вредност која је процењена од стране пореске управе.
Пре достављања понуда, заинтересовани понуђачи могу да изврше увид у стање понуђеног
возила, тако што ће упутити писани захтев за увид на e-mail: svvracipravna@gmail.com
Возило, које се даје у замену, даје се у виђеном стању, без права на рекламацију и без
гаранције.

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

1.1.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

5

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) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1.
тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1.
тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4)
Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА ИЛИ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

1.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

2.1.

ДОКАЗ ЗА ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:

1)

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) – 4) Закона - Доказ: Потписана изјава понуђача, дата под пуном
материјалном и кривчном одговорношћу, којом потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у
овом поступку јавне набавке, предвиђене чланом 75. ст. 1. тачка 1) – 4) ЗЈН (образац број 5).
2) Услов из члана чл. 75. ст. 2. закона - Доказ: Потписана изјава понуђача о поштовању обавеза које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
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средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде (образац број 6).
Уколико понуду подноси група понуђача, или понуђач са подизвођачем, изјаве из претходна
два става морају бити потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, као
и од стране овлашћеног лица подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја комисије оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену
пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
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: Специјална болница за психијатријске болести „Свети
Врачеви“, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 85, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку добра – Путничко возило по систему „старо за ново“, бр. ЈН
4/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца, без обзира на
начин слања или достављања,
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До 11.09.2019. године, до 12,00 часова, а време отварања понуде је истог дана у
12,30 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана, или сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
●
опште податке о понуђачу, односно сваком понуђачу из групе понуђача, као и
подизвођачима;
●
рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда;
●
предмет, цену и остале податке релевантне за закључење уговора;
●
податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

3.

ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

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: Специјална болница за
психијатријске болести „Свети Врачеви“, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 85, 23330 Нови
Кнежевац, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку ЈН 4/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или,
„Допуна понуде за јавну набавку ЈН 4/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или,
„Опозив понуде за јавну набавку ЈН 4/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или,
„Измена и допуна понуде за јавну набавку ЈН 4/2019 - 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.
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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 (Образац1), 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 (Образац 1)
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова, у складу са
Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.

8.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2)
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, 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 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
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9.1.

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Рок плаћања је 10 дана од дана примопредаје возила.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача, на основу истављене уредне фактуре.
Авансно плаћање наручилац може извршити уколико жели, у целости, или у износу који сам
определи, дакле, авансно плаћање није обавеза већ могућност наручиоца. Уколико
наручилац
жели да изврши авансно плаћање понуђач је обавезан да му то и омогући
достављањем предрачуна.

9.2.

Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за испоручено добро не може бити краћа од 4 године, рачунајући од дана
примопредаје возила, или пређених 150.000 километара, од дана извршене примопредаје,
без ограничења километраже у прве две године, а гаранција може бити дужа и повољнија.

9.3.

Захтев у погледу рока извршења уговорних обавеза од стране понуђача
Рок извршења уговорних обавеза – примопредаје возила, од стране понуђача, не може бити
дужи од 5 радних дана од дана закључења уговора. Примопредаја возила ће се обавити на
продајном месту продавца – понуђача. Истовремено, понуђач је у обавези да изврши
преузимање – откуп возила које се даје у замену, под условима из ове конкурсне
доикукентације и модела уговора.

9.4.

Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде је 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 не може мењати понуду.

9.5.

Захтев у погледу удаљености најближег овлашћеног сервисног центра за
возило које се нуди
Овлашћени сервисни центар за понуђено возило: да не буде удаљенији од 60 км од
седишта Специјалне болнице, као наручиоца, што ће се утврдити из достављеног списка
овлашћених сервисних центара на територији Републике Србије, као обавезног
документа који се доставља уз 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 у понуди се исказује
без умањења за вредност возила које се даје у замену.
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.

11.

ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ УПОТРЕБА ПЕЧАТА НИЈЕ
ОБАВЕЗНА
Понуђач није у обавези да, приликом сачињавања понуде, употребљава печат, а
документација понуђача се неће сматрати неуредном или неисправном уколико не садржи
печат понуђача.
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12.

ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.

13.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-mail), 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 понуда, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова. Електронска пошта која
стигне наручиоцу у току радног времена биће заведена истог дана. Уколико електронска
пошта стигне после радног времена наручиоца, биће третирана и заведена као да је стигла
првог наредног радног дана.
Наручилац ће, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈН 4/2019“.
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.

14.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању
и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

15.

ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ:
- Опис техничких карактеристика понуђеног добра, на свом меморандуму, потписаном од
стране овлашћеног лица понуђача, који мора садржати податке о свим техничким карактеристикама
које захтева Наручилац,
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- Овлашћење, издато од стране произвођача добра, или издато од овлашћеног представника
за територију Србије, којим се доказује право понуђача да нуди и продаје предметно добро,
- Списак овлашћених сервисних центара за понуђено возило на територији Републике Србије.
Уколико је неки документ на страном језику, уз исти се мора доставити и превод на српски
језик.

16.

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА. Приликом оцене понуда, као релевантна ће се узимати укупна понуђена цена новог
возила, без ПДВ-а /понуђена цена је цена новог возила, без умањења за вредност возила које
се даје у замену/.
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА СУ:
1. НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА .............. до 100 пондера, по формулацији:
најнижа понуђена цена
 х
максималан број пондера (100 пондера)
понуђена цена конкретног понуђача (без ПДВ-а)
Уколико се након вредновања свих понуда утврди да два или више понуђача имају исти
укупан број пондера, предност ће имати понуђач који понуди дужи гарантни период, а ако се
ни тада не може утврдити која је понуда повољнија, предност ће имати понуда која је раније
запримљена код наручиоца.

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 лице из чл. 148. ст. 1 и 2 ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, или електронском
поштом на e-mail s vvracipravna@gmail.com, или факсом на број 0230/81005, и
 ли
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. 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 три дана пре истека рока за подношење понуда,
без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. став 2.
Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које
наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3.
чл. 149. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора, или одлуке о обустави
поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања
одлуке на Порталу јавних набавки. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње
наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били, или могли
бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става
3. и 4. члана 149. Закона, а посносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у
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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. О
поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће објавити обавештење на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева
за заштиту права.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од
60.000,00 динара. Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. ст. 1. тачка 6) ЗЈН
прихватиће се Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН. Потврда треба да садржи
следеће елемнте: 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.
Уплату извршити на број жиро рачуна: 840-30678845-06 са шифром плаћања: 153 или 253;
позив на број су подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права; а сврха уплате је: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке
поводом које се подноси захтев за заштиту права. Као корисник наводи се: буџет Републике
Србије. Код уплатиоца таксе наводи се: назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева
за заштиту права за којег је извршена уплата таксе. Потврда треба да садржи и потпис
овлашћеног лица банке, у којој је извршен пренос средстава или уплата.
19.

РОК У КОМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће уговор о јавној набвци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од
осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако понуђач, којем
је додељен уговор, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи
уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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.

20.

САДРЖАЈ ПОНУДЕ
Понуђач треба да попуни наведене обрасце и да их приложи редом према броју поглавља.

ОБРАЗАЦ 1

ПОНУДА
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ПОНУДА БР. ________________, датум понуде: __________________ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА: –
ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ПО СИСТЕМУ „СТАРО ЗА НОВО“,
БР. ЈН 4/2019
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање
уговора:

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

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
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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 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) ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ – Ново путничко возило по систему „старо за ново“
Као понуђач, изјављујемо да смо упознати са свим техничким карактеристикама возила које се
захтевају овом конкурсном документацијом /из поглавља III - Техничке карактеристике, квалитет,
опис добра, гарантни услови и рок испоруке/ и прилажемо:
- Опис техничких карактеристика понуђеног добра, на свом меморандуму, потписаном од стране
овлашћеног лица понуђача, који садржи податке о свим техничким карактеристикама које захтева
Наручилац,
- Овлашћење, издато од стране произвођача добра, или издато од овлашћеног представника за
територију Србије, којим се доказује право понуђача да нуди и продаје предметно добро,
- Списак овлашћених сервисних центара на територији Републике Србије.
НУДИМО НОВО ВОЗИЛО: ________________________________________________
/навести марку и тип/

Цена новог возила, без ПДВ-а

ПДВ

Укупна цена новог возила са ПДВ-ом
Понуђена откупна цена возила које се
даје у замену, без ПДВ-а /не може нижа
од 144.809,94 дин/
Рок важења понуде

60 дана од дана отварања понуда

Уписати гарантни период за ново возило
(мин. 4 године или 150.000 км, без
ограничења километраже у прве две
године), од дана примопредаје
Рок испоруке новог возила, уз истовремено
преузимање - откуп возила које се даје у
замену /најдуже 5 радних дана од
закључења уговора/

Рок плаћања

Датум _______________________

Рок плаћања је 10 дана од дана примопредаје новог возила.
Авансно плаћање наручилац може извршити уколико жели, у
целости, или у износу који сам определи, дакле, авансно
плаћање није обавеза већ могућност наручиоца. Уколико
наручилац
жели да изврши авансно плаћање понуђач је
обавезан да му то и омогући достављањем предрачуна.

ПОНУЂАЧ
__________________________

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни 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
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образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача
из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

ОБРАЗАЦ 2
МОДЕЛ УГОВОРА
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА Број 4/2019 – ПУТНИЧКОВОЗИЛО ПО СИСТЕМУ „СТАРО ЗА
НОВО“

закључен дана ____________. године између:

1.

СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „СВЕТИ ВРАЧЕВИ“, Нови
Кнежевац, улица Краља Петра I Карађорђевића бр. 85, ПИБ 101460481, матични број
08408289, број рачуна 840-180661-84 отворен код Управе за трезор, коју заступа в.д.
директора Миловановић др Јован (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране, и

2.

_________________________________________________________________,
са
седиштем у _________________________, улица ________________________________
број ___, ПИБ: ______________________, матични број: _______________________,
рачун број: __________________________________ код_________________________
банке, које заступа директор _________________________(у даљем тексту:
Испоручилац), са друге стране,

који наступа са подизвођачем /понуђачем у заједничкој понуди:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(навести подизвођаче / понуђаче из заједничке понуде)
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја новог путничког возила по систему „старо за ново“, у
свему према конкурсној документацији и прихваћеној понуди Испоручиоца број _______ од
_____________године, која је код Наручиоца заведена под бројем ******** дана ******** године, а која
је саставни део овог Уговора, другим важећим прописима, техничким нормативима и обавезним
стандардима који важе за врсту добара која су предмет овог Уговора.
Ради се о возилу ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
/навести марку и тип новог возила/
Купопродаја предметног добра се уговара на основу спроведеног поступка јавне набавке
мале вредности број ЈН 4/2019, при чему уговорне стране констатују:
да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
Републике Србије", број 124/2012, 14 /2015 и 68/2015) и на основу позива за подношење понуда за
набавку путничког возила по систему „старо за ново“, спровео поступак јавне набавке мале
вредности JН 4/2019,
да је Испоручилац доставио понуду број _________ од _____ 2019. године, која у потпуности
испуњава све услове из конкурсне документације, која се налази у прилогу овог Уговора и чини
његов саставни део,
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да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео одлуку о додели
уговора за предметна добра број ********** од *******,
да Испоручилац прихвата да од Наручиоца истовремено изврши откуп возила које се даје у
замену и то возила:
- марка: ОПЕЛ, модел: АСТРА 1.4
- боја: 7B сива метализирана,
- број шасије: WOLOTGF486G103983
- број мотора: Z14XEP19GW0335
- снага мотора: 66kw
- категорија: путничко возило,
- погонско гориво: безоловни бензин
- број места за седење: 5
- година производње: 2006
- број осовина: 2
- запремина мотора: 1389 цм3
- маса: 1195 кг
- највећа дозвољена маса: 1610 кг
- рег. ознака: KI007-ŽĐ,
по откупној цени од ___________________ динара без ПДВ-а.

Члан 2.
Цена новог возила, из члана 1. став 2. овог уговора износи _________________________
динара без ПДВ-а и _______________________ динара са ПДВ-ом. ПДВ износи ______________
динара.
У цену су урачунати сви евентуални зависни трошкови који могу настати приликом
реализације овог уговора.
Испоручилац се обавезује да истовремено са продајом новог возила, од Наручиоца изврши
откуп и преузимање „старог“ возила, које се даје у замену и које је описано у чл. 1. став 3. алинеја 4.
по откупној цени од ______________ динара без ПДВ-а.
Порез на пренос апсолутних права за оба возила плаћа Наручилац.
Цене су фиксне и не подлежу промени.

Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року од 10 дана од
дана примопредаје возила, уплатом на рачун Испоручиоца број _____________________________
код Банке _____________________________ на основу уредно регистроване фактуре.
Авансно плаћање је могуће, а да ли ће се извршити и у ком износу на опредељењу је
наручиоца, дакле, не представља обавезу наручиоца. Уколико наручилац жели извршити авансно
плаћање, испоручилац је дужан то да му омогући достављањем предрачуна.
У истом року од 10 дана од дана закључења уговора, Испоручилац је у обавези да Наручиоцу
плати цену возила које се даје у замену („старо возило) и то цену из чл. 2. став 3. овог уговора, на
основу уредне фактуре Наручиоца.
Члан 4.
Испоручилац се обавезује да ће ново путничко возило, које је предмет уговора и понуде
испоручити најдуже у року од 5 радних дана, рачунајући од дана закључења уговора, уз истовремено
преузимање возила које наручилац даје у замену.
Утврђени рок је фиксни и не може се мењати без сагласности Наручиоца.
Члан 5.
Рок се продужава на захтев Испоручиоца:
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- у случају елементарних непогода и дејства више силе,
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран
Испоручилац.
Захтев за продужење рока, у писаној форми, Испоручилац подноси Наручиоцу у року од два
дана од дана сазнања за околност, а најкасније 8 дана пре истека коначног рока за завршетак
обавеза.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе
постигну писмени споразум.
Ако Испоручилац падне у доцњу, нема право на продужење уговореног рока због околности
које су настале у време доцње.
Члан 6.
Ако се од стране Наручиоца утврди да добро има недостатке у квалитету и грешке,
Испоручилац мора исте отклонити о свом трошку, под условима гаранције.
Члан 7.
Ако Наручилац, због закашњења од стране Испоручиоца, претрпи штету која је већа од 5% од
вредности уговорене цене са ПДВ-ом, може захтевати накнаду штете по принципима облигационог
права.
Члан 8.
Испоручилац се обавезује да ће:
испоручити добро у договореном року,
испоручено добро одговарати свим карактеристикама наведеним у конкурсној
документацији.
Члан 9.
Испорука – примопредаја оба возила извршиће се код испоручиоца, на продајном месту
продавца.
Члан 10.
Гарантни рок за ново путничко возило износи ________________________________________
(уписати рок из понуде, а најмање 4 године или пређених 150.000 км без ограничења километраже у
прве две године), рачунајући од дана примопредаје.
Члан 11.
Уколико недостатке Испоручилац не отклони на начин и у року, како је то предвиђено актом о
гаранцији, или Законом о облигационим односима, наручилац недостатке може отклонити путем
трећег лица, а трошкове отклањања недостатак наручилац има право наплатити од Испоручиоца продавца.
Члан 12.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују сe одредбе Закона о
облигационим односима и других позитивних законских прописа из ове области.

Члан 13.
Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних околности, сагласношћу
уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015).

Члан 14.
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Уговорне стране су сагласне да ће евентуалне спорове решавати споразумно, а у противном
нерешене спорове путем надлежног суда у Суботици.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе
представљају израз њихове стварне воље.

Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, за сваку уговорну страну по 2.
Прилог и саставни део овог Уговора је:
Понуда Испоручиоца;
За Испоручиоца:
Директор

За Наручиоца:
Директор

Напомена:
Модел уговора понуђач мора да попуни и сваку страницу да потпише, чиме потврђује да је
сагласан са садржином модела уговора.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у модел
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

ОБРАЗАЦ 3

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Р.бр.

Врста

Износ
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УКУПАН ИЗНОС ______________ без ПДВ-а
УКУПАН ИЗНОС ______________ са ПДВ-ом

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум: _________________

Понуђач
______________________

ОБРАЗАЦ 4

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је овај понуђач понуду у
поступку јавне набавке – ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ПО СИСТЕМУ „СТАРО ЗА НОВО“, бр. ЈН
4/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум:

_______________

Понуђач
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______________________
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.

ОБРАЗАЦ 5

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 1. ТАЧКА 1)-4)
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
У складу са чл. 77. ст. 4. Закона о јавним набавкама, понуђач
__________________________________________, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
број ЈН 4/2019 – путничко возило по систему „старо за ново“, који су предвиђени чланом 75.
ст. 1. тачка 1) – 4) Закона.

Датум: _______________

Понуђач
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______________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, или се ради о понуди са подизвођачима, Изјава
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и од стране
сваког подизвођача.

ОБРАЗАЦ 6

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ____________________________________________ (навести назив понуђача), у поступку
јавне набавке добра ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ПО СИСТЕМУ „СТАРО ЗА НОВО“, бр. ЈН 4/2019,
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде.
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Датум

Понуђач

________________

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, или се ради о понуди са подизвођачима, Изјава
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и од стране
сваког подизвођача.
Образац копирати у потребан број примерака.

ОБРАЗАЦ 7

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
НОВО ВОЗИЛО
Назив произвођача, Количина
модел, тип
1

2

Цена без ПДВ-а
3

ПДВ

Укупна
ПДВ-ом
4

цена

са

5
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1

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене
Понуђач треба да попуни образац на следећи начин:
- у колону 1 навести које ново возило се нуди, навођењем произвођача, модела и типа
возила,
- у колону 3 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за понуђено ново возило,
- у колону 4 уписати колико износи ПДВ на укупну цену из колоне 3,
- у колону 5 уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за понуђено ново возило /колона
3 + колона 4/.
ВОЗИЛО КОЈЕ СЕ УЗИМА У ЗАМЕНУ – ОТКУПЉУЈЕ
Назив произвођача, модел, тип

Количина

1
ОПЕЛ АСТРА 1.4 бензин, 5 врата,
год. Произв. 2006, путничко
возило

Датум:
______________________

2
1

Понуђена откупна цена за старо
возило, без ПДВ-а /мин. 144.809,94
дин./
3

Потпис понуђача:
______________________
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