НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА– Службени аутомобили
по систему старо за ново
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈНМВ/02/2017

23. 01. 2017. године

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.
ЈНМВ/02/2017

1/ 31

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15
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.
29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности редни број
ЈНМВ/02/2017 од 23. 01. 2017. године под посл. бр. MNT-000078/K/2017 - B/16/1 припремљена
је:
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ЈН бр. ЈНМВ/02/2017
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис
добара или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења
гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или
испоруке добара, евентуалне додатне добара и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Oбразац изјаве на основу члана 79. став 9. ЗЈН

Страна
3
4

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.
ЈНМВ/02/2017

5
6
10
17
21
24
25
26

2/ 31

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Адреса: СУБОТИЦА, Аге Мамужића 11/2
Интернет страница: www.mnt.org.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 ЈНМВ/02/2017 су ДОБРА – Службени аутомобили – по систему
старо за ново
4. Контакт (лице или служба)
Лицe за контакт: Балаж Сич,
Е - mail адреса: szucs@mnt.org.rs
телефон: 0695801672
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ/02/2017 су добра – Службени аутомобили 34110000 Путнички аутомобили
2. Партије
-
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ ДОБАРА И СЛ.
1. PUTNIČKO VOZILO FORD MONDEO или одговарајуће
Zapremina motora: od 1995 do 1999 ccm
Verzija: 5 Vrata
Snaga motora: od 150 do 160 ks
Obrtni momenat: od 345 do 355 Nm
Boja vozila: Magnetic- tamno siva metallic
Norma emisije: EURO VI
Motor: 2.0 Duratorq TDCi ili odgovarajuće
CO2 emisija: 115 g/km ili manje
Transmisija: Automatska 6 + 1
Dužina: od 4865 do 4875 mm
Visina: od 1475 do 1485 mm
Širina sa retrovizorima/bez retrovizora/sa preklopljenim r.: od 2120 do 2125/od 1850 do 1855/od
1910 do 1915 mm
Masa vozila: od 1575 do 1585 kg
Kapacitet prtljažnog prostora: 541 l ili više
Kapacitet rezervoara: 60 l ili više
Oprema:
Dvozonski automatski klima uređaj (uključuje ventilacione otvore u zadnjem delu vozila i senzore za
kvalitet vazduha u kabini),
Prednji i bočni AirBag-ovi za vozača i suvozača,
AirBag zavese za prednja i zadnja sedišta, AirBag za kolena vozača,
4x disk kočnice, ABS+EBD+EBL; ESP + pomoc pri kretanju uzbrdo,
16"celicni naplaci sa 215/55 R16 pneumaticima ,
Kožom obloženi servo volan podesiv po visini i dubini i kožom obložena rucica menjača,
Elektro podizači prednjih i zadnjih prozora sa spuštanjem/podizanjem na jedan dodir,
Elektro pomični, grejani retrovizori u boji vozila,
Gornji deo branika i rucice vrata u boji vozila,
Prednja sedišta podesiva u 4 pravca sa lumbalnom podrškom,
Centralna konzola sa fiksnim naslonom za ruku i pregradom za sitnice napred, naslon za ruku pozadi,
Krovna kaseta za naočare,
60:40 deljiva zadnja sedišta
Daljinsko centralno zaključavanje,
Tonirana stakla,
Putni kompjuter,
Antena integrisana u zadnje staklo
nosači dečijih sedišta,
Kompaktni rezervni točak,
Prednje i zadnje tekstilne patosnice,
Kodirani ključ - Imobilajzer motora,
Električna ručna kočnica,
Programabilni ključ, Sistem za kontrolu pritiska u pneumaticima,
Ukrasne lajsne na pragovima prednjih vrata, Daljinska komanda brava na zadnjim vratima
Džepovi u naslonima prednjih sedišta,
Dodatni električni grejač kabine
Aktivna maska hladnjaka
Papučice za promenu brzina na volanu
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Kišni senzor brisača sa automatskim uključenjem farova i automatskom kontrolom dugih svetala,
Sistem pokretanja vozila bez ključa,
Grejana prednja sedišta,
Grejači vetrobrana i mlaznica za pranje,
Retrovizor sa auto funkcijom automatskog zatamnjivanja,
Centralna konzola sa naslonom za ruku
Elektro preklopni retrovizori sa integrisanim pokazivačima pravca, dodatnim osvetljenjem i
funkcijom automatskog sklapanja,
Ambijentalno LED osvetljenje kabine u više boja,
Instrument tabla više serije (ukljucuje 10" TFT displej sa 2 analogna instrumenta),
Ukrasne lajsne na pragovima prednjih vrata u svetlom finišu,
Donja maska hladnjaka u sjajnom finišu sa hromiranim okvirom,
Gornji i donji deo branika u boji vozila
Fabrička Navigacija, Radio/CD/MP3/Navigacija,2 ulaza za USB, Bluetooth, SYNC treće generacije,
8" ekran osetljiv na dodir, 8 zvučnika,
Prednji i zadnji parking senzori
Zatamnjena stakla iza B stuba
Adaptibilna LED svetla (dnevna LED, oborena i duga LED svetla, uključuje zakretanje svetala u
krivinama i automatsku nivelaciju)
Овлашћени сервис за одржавање возила треба да се налази у кругу до 15 km од адресе
Наручиоца, Национални савет мађарске националне мањине, Аге Мамужића 11., Суботица. За
сваку могућу неусаглашеност карактеристика путничког возила са законима, правилницима и
стандардима Републике Србије и/или Европске уније у потпуности одговара испоручилац
путничкоg возила. Понуђач ће техничке карактеристике доказивати каталогом, проспектом или
неким другим документом на српском језику који мора да садржи доказ за све захтеване тачке
из техничке спецификације предмета јавне набавке. Понуђач мора да понуди потпуно ново
путничко возило. Под термином „ново возило“ подразумева се некоришћено путничко возило
са целокупном новом конструкцијом и уграђеним потпуно новим деловима и које се након
испоруке први пут региструје.
2. PUTNIČKO VOZILO FORD FIESTA дизел или одговарајуће
Zapremina motora: od 1480 do 1500 ccm
Verzija: 5 Vrata
Snaga motora: od 70 do 80 ks
Obrtni momenat: od 180 do 190 Nm
Motor: 1.5 TDCi дизел ili odgovarajuće (дизел)
Norma emisije: EURO VI
Transmisija: Manuelna 5 + 1
Boja Magnetic – tamno siva met.
Dužina: od 3960 do 3975 mm
Visina: od 1490 do 1500 mm
Širina sa retrovizorima/bez retrovizora/sa preklopljenim r.: od 1970 do 1985/ od 1720 do 1725 /
od 1760 do 1770 mm
Masa vozila: od 1115 do 1120 kg
Kapacitet prtljažnog prostora: 276 l ili više
Kapacitet rezervoara: 40 l ili više
Oprema:
ABS sa MBA, ESP i pomoć pri kretanju uzbrdo, prednji i bočni vazdušni jastuci za vozača i
suvozača, vazdušne zavese i vazdušni jastuk za kolena vozača,
Servo volan podesiv po visini i dubini,
Trece stop svetlo,
Kodirani ključ (imobilajzer),
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Nivelacija farova,
Dnevna svetla,
Tonirana stakla,
Branici u boji karoserije, elektro podizaci prednjih stakala,
Centralno zaključavanje,
nosači dečijih sedišta,
Čelični rezervni tocak standardnih dimenzija,
Krovni spojler u boji karoserije,
Elektro podesivi, grejani retrovizori crne boje,
Daljinsko centralno zaključavanje,
Dva daljinska preklopna ključa ,
Programabilni ključ ,
Visinski podesivo vozačko sedište,
Manuelni klima uređaj,
Putni kompjuter
Kvake na vratima u boji vozila,
Elektro podesivi grejani, retrovizori u boji vozila,
Kožni volan,
prednja svetla za maglu sa hromiranim okvirom
Zatamnjena stakla iza B stuba
Tempomat
Овлашћени сервис за одржавање возила треба да се налази у кругу до 15 km од адресе
Наручиоца, Национални савет мађарске националне мањине, Аге Мамужића 11., Суботица. За
сваку могућу неусаглашеност карактеристика путничког возила са законима, правилницима и
стандардима Републике Србије и/или Европске уније у потпуности одговара испоручилац
путничкоg возила. Понуђач ће техничке карактеристике доказивати каталогом, проспектом или
неким другим документом на српском језику који мора да садржи доказ за све захтеване тачке
из техничке спецификације предмета јавне набавке. Понуђач мора да понуди потпуно ново
путничко возило. Под термином „ново возило“ подразумева се некоришћено путничко возило
са целокупном новом конструкцијом и уграђеним потпуно новим деловима и које се након
испоруке први пут региструје.
3. PUTNIČKO VOZILO FORD FIESTA бензин или одговарајуће
Motor: od 1200 do 1300 ccm benzin
Verzija: 5 Vrata
Snaga motora: od 80 do 85 ks
Obrtni momenat: od 110 do 115 Nm
Boja: Magnetic – tamno siva met.
Norma emisije: EURO VI
Transmisija: Manuelna 5 + 1
CO2 emisija: 120 g/km ili manje
Dužina: od 3960 do 3975 mm
Visina: od 1490 do 1500 mm
Širina sa retrovizorima/bez retrovizora/sa preklopljenim r.: od 1970 do 1985/ od 1720 do 1725 /
od 1760 do 1770 mm
Masa vozila: od 1050 do 1060 kg
Kapacitet prtljažnog prostora: 276 l ili više
Kapacitet rezervoara: 42 l ili više
Oprema:
ABS sa MBA, ESP i pomoć pri kretanju uzbrdo, prednji i bočni vazdušni jastuci za vozača i
suvozača, vazdušne zavese i vazdušni jastuk za kolena vozača,
Servo volan podesiv po visini i dubini,
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Treće stop svetlo,
Kodirani ključ (imobilajzer),
Nivelacija farova,
Dnevna svetla,
Tonirana stakla,
Branici u boji karoserije, elektro podizači prednjih stakala,
Centralno zaključavanje,
Nosači dečijih sedišta,
Čelični rezervni točak standardnih dimenzija,
Krovni spojler u boji karoserije,
Elektro podesivi, grejani retrovizori crne boje,
Daljinsko centralno zaključavanje,
Dva daljinska preklopna ključa ,
Programabilni ključ ,
Visinski podesivo vozačko sedište,
Manuelni klima uređaj,
Putni kompjuter
Kvake na vratima u boji vozila,
Elektro podesivi grejani, retrovizori u boji vozila,
Kožni volan,
prednja svetla za maglu sa hromiranim okvirom
Zatamnjena stakla iza B stuba
Tempomat
Овлашћени сервис за одржавање возила треба да се налази у кругу до 15 km од адресе
Наручиоца, Национални савет мађарске националне мањине, Аге Мамужића 11., Суботица. За
сваку могућу неусаглашеност карактеристика путничког возила са законима, правилницима и
стандардима Републике Србије и/или Европске уније у потпуности одговара испоручилац
путничкоg возила. Понуђач ће техничке карактеристике доказивати каталогом, проспектом или
неким другим документом на српском језику који мора да садржи доказ за све захтеване тачке
из техничке спецификације предмета јавне набавке. Понуђач мора да понуди потпуно ново
путничко возило. Под термином „ново возило“ подразумева се некоришћено путничко возило
са целокупном новом конструкцијом и уграђеним потпуно новим деловима и које се након
испоруке први пут региструје.
ПОДАЦИ О СТАРИМ ВОЗИЛИМА КОЈА НАРУЧИЛАЦ НУДИ ПО СИСТЕМУ СТАРО
ЗА НОВО
1. DACIA DUSTER AMBIANCE 4X4 1.6 16V
Prva registracija: 17. 02. 2011. god.
Zapremina motora: 1598 ccm
Motor: 1.6 Benzin 16v
Masa: 1250 kg (max 1800 kg)
Snaga: 77 kW (105 Ks)
Kilometraža: 212 000 km
Auto je u dobrom stanju. Redovno servisiran u ovlašćenom servisu.
2. CHEVROLET CRUZE
Prva registracija: 04. 01. 2012. god.
Zapremina motora: 1998 ccm
Motor: 2.0 Dizel 16v
Masa: 1595 kg (max 1961 kg)
Snaga: 120 kW (163 Ks)
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Kilometraža: 228 000 km
Auto je u dobrom stanju. Redovno servisiran u ovlašćenom servisu.
Потенцијални понуђачи могу извршити увид у старо возило које нуди Наручилац, тако
што ће упутити писани захтев електронском поштом на мејл: szucs@mnt.org.rs
Наручилац ће у року од два дана од дана пријема писаног захтева одговорити
заинтересованом лицу када може извршити увид и процену старих аутомобила.
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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
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1.

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 произлазе 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.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне
услове испуњавају заједно.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 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 понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), 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 осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона према Закону о
енергетици издате од стране Агенције за енергетику РС;, коју доставља у виду
неоверене копије.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава 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 (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.),
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 са понудом достави каталог, проспект или неки други оверен
документ на српском језику који садржи доказ за све захтеване тачке из техничке
спецификације предмета јавне набавке.
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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3. 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
_____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке добара – Службени аутомобили број ЈНМВ/02/2017, 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 као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

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
заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у
поступку јавне набавке добара – Службени аутомобили број ЈНМВ/02/2017, 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) 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:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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V 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: 24000 Суботица, Аге Мамужића 11/2, са назнаком: ,,Понуда за
јавну набавку добара – Службени аутомобили – по систему старо за ново, ЈН бр.
ЈНМВ/02/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од
стране наручиоца до 01. 02. 2017. године до 09:00 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.
Понуда мора да садржи:
1.АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

1
2
3
4
5
6
7
8

Образац понуде са табеларним делом понуде
Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН
Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (део изјаве о испуњености услова из чл.
75. и 76. ЗЈН)
Образац структуре трошкова
*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови надокнаду
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве на основу чл.79. ст.9 ЗЈН
*само ако понуђач има седиште у другој држави
Модел уговора
Каталог, проспект или неки други оверен документ на српском језику који садржи доказ
за све захтеване тачке из техничке спецификације предмета јавне набавке.
2.АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

1
2

Образац понуде са табеларним делом понуде
Образац општи подаци о подизвођачима
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3
4
5
6

7
8
9
10

Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. И 76. ЗЈН за понуђача
Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. И 76. ЗЈН за подизвођача
Образац изјаве на основу члана 75. Став 2. ЗЈН (део изјаве о испуњености услова из
чл. 75. И 76. ЗЈН) за понуђача
Образац структуре трошкова
*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови
надокнаду
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве на основу чл.79. ст.9 ЗЈН
*само ако понуђач има седиште у другој држави
Модел уговора
Каталог, проспект или неки други оверен документ на српском језику који садржи
доказ за све захтеване тачке из техничке спецификације предмета јавне набавке.
3.АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ДОСТАВЉА
СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

Образац понуде са табеларним делом понуде
Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача
Споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке
Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН за понуђача – члана групе
понуђача – носиоца посла
Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН за чланове групе понуђача –
члан групе понуђача
Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (део изјаве о испуњености услова из чл.
75. и 76. ЗЈН) за понуђача члана групе понуђача – носиоца посла
Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (део изјаве о испуњености услова из чл.
75. и 76. ЗЈН) за понуђача члана групе понуђача
Образац структуре трошкова
*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови
надокнаду
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве на основу чл.79. ст.9 ЗЈН
*само ако понуђач има седиште у другој држави
Модел уговора
Каталог, проспект или неки други оверен документ на српском језику који садржи доказ
за све захтеване тачке из техничке спецификације предмета јавне набавке.

3. ПАРТИЈЕ
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.
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Аге Мамужића 11/2, Суботица
24000, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку (добра, добара или добара) – .......... [навести предмет јавне
набавке], ЈН бр...../2017..... [навести редни број јавне набавкe] - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку (добра, добара или добара) – .......... [навести предмет јавне
набавке], ЈН бр...../2017..... [навести редни број јавне набавкe] - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку (добра, добара или добара) – .......... [навести предмет јавне
набавке], ЈН бр...../2017..... [навести редни број јавне набавкe] - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (добра, добара или добара) – .......... [навести
предмет јавне набавке], ЈН бр...../2017..... [навести редни број јавне набавкe] - 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.
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 мора бити споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,
а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
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рачуну на који ће бити извршено плаћање,
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
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
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рок плаћања је најмање 15 дана од дана пријема
документа за плаћање који издаје понуђач.
9.2. Захтев у погледу рока испоруке добара
Понуђач је дужан да добро испоручи у року од најдуже 30 дана од потписивања уговора о
набавци. Том приликом дужан је да припреми Записник о примопредаји који ће потписати
представник Наручиоца, као доказ да је добро испоручено. Приликом испоруке нових
аутомобила Наручилац ће понуђачу испоручити старе аутомобиле.
9.3. Захтеви у погледу гарантног рока
- не може бити краћи од 5 године за мотор (или за пређених 150.000 km)
-не може бити краћи од 12 година за каросерију - корозију.
Наведени захтеви у погледу гарантног рока се односе на сва три нова аутомобила.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају истека
рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење
рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може
мењати понуду
9.5. Други захтеви
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
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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, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
- рок за подношење понуде: до 09:00 часова дана 01. 02. 2017. године.
- рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде: најкасније у року од 10 дана од
дана отварања понуде.
- рок за закључење уговора: најкасније у року од 8 дана од дана када се стекну законски
услови.
- Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
- Место, датум и време отварања понуде: у просторијама Националног савета мађарске
националне мањине у Суботици на адреси Суботица, Аге Мамужића бр. 11., јавно у 09:15 часова
дана 01. 02. 2017. године.
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 (Суботица,
Аге Мамужића 11/2), електронске поште на e-mail (szucs@mnt.org.rs) или факсом на број 024524-534 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном
облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. ЈНМВ/02/2017”.
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.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
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После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
16. 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“.
По систему куповине аутомобила старо за ново узима се разлика у цени нових и старих
аутомобила у укупном износу.
17. 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 исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који има сервис за одржавање возила најближе од адресе
Наручиоца . У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда
оног понуђача који има најкраћи рок испоруке.
18. 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.).
19. 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.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума 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.
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Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако овим 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 седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне
набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог 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 става 3. овог члана, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
Одредбе ст. 3. и 4. овог члана не примењују се у случају преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице
није учествовао у том поступку.
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о
признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту
права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у
поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу
оквирног споразума у складу са чланом 40. овог закона.
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 ст. 3. и 4. овог члана, 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. овог закона.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије
уплати таксу од 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности.
Упутства о уплати таксе можете наћи овде:
http://www.kjn.gov.rs/sr/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
22. 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 ПОНУДЕ
Понуда бр. ______________ од __________________ за јавну набавку добара – Службени
аутомобили – систем старо за ново, ЈН број ЈНМВ/02/2017
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
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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 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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4) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: добара – Службени аутомобили – систем
старо за ново
Нови аутомобили:
Редни
бр.
1.

Опис

Кол.

Цена без Пдв

Пдв

Цена са Пдв

Цена без Пдв

Пдв

Цена са Пдв

FORD
MONDEO
или 1
одговарајуће по опису из
техничке спецификације
2.
FORD FIESTA дизел или 1
одговарајуће по опису из
техничке спецификације
3.
FORD FIESTA бензин или 1
одговарајуће по опису из
техничке спецификације
Укупна цена (1+2+3) без ПДВ
Укупно ПДВ
Укупна цена (1+2+3) са ПДВ
Стари аутомобили који се урачунавају:
Редни
бр.
1.

Опис

Кол.

DACIA DUSTER

1

2.

CHEVROLET CRUZE

1

Укупна цена (1+2) без ПДВ
Укупно ПДВ
Укупна цена (1+2) са ПДВ

Разлика у цени нових и старих аутомобила (укупна цена нових возила
минус укупна цена старих возила са и без ПДВ):
Разлика у цени без ПДВ
Разлика у цени са ПДВ

5.1 Рок и начин плаћања:
Рок плаћања је 15 дана од дана испоруке предмета уговора.
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5.2 Рок испоруке возила:
Рок за испоруку добра је _____________ (не дуже од 30) дана од дана
закључења уговора.
5.3 Гарантни рок:
- __________ године (најмање 5),
- __________ године за корозију (најмање 12).
5.4 Рок за решавање рекламације (не дужи од 15 дана) је __________ дана од дана сачињавања
записника о рекламацији.
5.5 Услови сервисирања и поправке: Сервис за одржавање возила налази се у кругу до _______
км од адресе Наручиоца, Национални савет мађарске националне мањине, Аге Мамужића 11.,
Суботица.
5.6 Рок важења понуде: ___________ дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана).
5.7 Понуђени аутомобил задовољава све тражене карактеристике.
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
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности под бр.
ЈНМВ/02/2017
Закључен између:
Наручиоца НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
са седиштем у СУБОТИЦИ, улица АГЕ МАМУЖИЋА 11/2, ПИБ: 102161784 Матични број:
08774471
Број рачуна: 325-9500700015281-39 Назив банке: OTP Banka
кога заступа мр Јене Хајнал, председник
(у даљем тексту:Наручиоц)
и
................................................................................................
са седиштем у .................................., улица ..................................................................................,
ПИБ:................................, Матични број: ........................................,
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Добављач),
Основ уговора:
ЈН Број:...................................................
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног добављача бр. ______ од...............................
Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја нових путничких аутомобила према следећем:
1. ___________________________________ (тип и марка) ,
2. ____________________________________ (тип и марка),
3. ____________________________________ (тип и марка),
за потребе Националног савета мађарске националне мањине, а у свему према конкурсној
документацији ЈНМВ број 2/2017 и прихваћеној понуди бр._______________ од
_________ 2017. године.
Члан 2.
Добављач се обавезује да истовремено са продајом новог возила из члана 2. овог уговора
изврши откуп старог возила наручиоца у виђеном стању и то:
1. DACIA DUSTER AMBIANCE 4X4 1.6 16V за цену у износу од:
_____________________________________ динара
са
ПДВ
(словима:
_____________________________________________)
2. CHEVROLET CRUZE - за цену у износу од: _________________________
динара
са ПДВ (словима: _____________________________________________).
Члан 3.
Укупна вредност уговора је обрачуната тако што је износ укупне вредности нових возила
умањена за износ укупне вредности старих возила
овог уговора и износи:
_____________________________________динара без ПДВ и без пореза на пренос
апсолутних права одн. _____________________________________динара са ПДВ и без
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пореза на пренос апсолутних права.
Трошкове пореза на пренос апсолутних права на стара возила сноси продавац старих
возила тј. Добављач.
Трошкове пореза на додату вредност за нова возила сноси Наручилац нових возила у
целости, у складу са прописима Републике Србије.
Члан 4.
Понуђач се обавезује да аутомобили који чине предмет овог Уговора, испоручи
Наручиоцу у свом продајном објекту/салону на адреси _________________________ у
року од ________ (_____________ ) дана од дана потписивања овог Уговора.
Приликом испоруке нових аутомобила Наручилац је дужан да испоручи Добављачу старе
аутомобиле.
Сматра се да је извршена адекватна испорука када Понуђач, овлашћеном лицу
Наручиоца, у месту испоруке преда возило са обављеним нултим сервисним прегледом, у
исправном стању и са припадајућом опремом и документацијом која прати возила према
прописима произвођача, што се потврђује записником који потписују присутна
овлашћена лица Наручиоца и Понуђача добара.
Члан 5.
Понуђач је дужан да Наручиоцу благовремено најави испоруку.
Ако понуђач закасни са испоруком возила и опреме обавезан је да Наручиоцу плати
уговорну казну у висини од 0,1% од вредности неиспоручених возила за сваки дан
закашњења, а уколико укупна казна пређе износ од 5% од укупне вредности возила,
уговор се сматра раскинутим.
Члан 6.
Наручилац се обавезује да изврши плаћање у року од 15 дана од дана преузимања
предметног аутомобила на основу испостављеног рачуна.
Члан 7.
Понуђач се обавезује:
- да Наручиоцу испоручи возила која су предмет овог Уговора, у свему под условима из
конкурсне документације и прихваћене понуде;
- да приликом испоруке возила преда Наручиоцу сву оригиналну документацију која се
односи на предметна возила;
- да обезбеди одржавање предметних возила у овлашћеном сервисном центру у периоду
трајања гаранције;
- ако Наручилац утврди да испоручено возило има недостатке у квалитету и очигледне
грешке, Понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 7 дана од дана када му
Наручилац укаже на њих. У супротном, Уговор о куповини аутомобила се раскида.
Члан 8.
Понуђач даје гаранцију за испоручен аутомобил, рачунајући од дана испоруке истог
Наручиоцу, и то :
- гаранција : _______ ( _______ ) године од дана извршене примопредаје,
- гаранцијаза корозију : ________ ( _________ ) године од дана извршене примопредаје.
Члан 9.
За време трајања гарантног рока Понуђач је дужан да одмах, по сваком писменом и
усменом позиву Наручиоца, а најкасније у року од 48 сати од тренутка пријаве квара и
предаје возила од стране Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке, који нису
могли бити утврђени приликом примопредаје. У супротном Понуђач је дужан да
Наручиоцу преда на коришћење друго возило исте или више класе и квалитета, до
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отклањања недостатака на купљеном аутомобилу.
Предмет рекламације у гарантном року не могу бити грешке и кварови који су настали
као последица нестручног рада и руковања, насилног оштећења или сервисирања од
стране нестручног лица.
Члан 10.
Понуђач се обавезује да обавља редовне сервисне прегледе возила у овлашћеном
сервисном центру.
Члан 11.
Све евентуалне спорове који настану из овог Уговора или поводом њега, уговорне стране
ће покушати да реше споразумно. Уколико у томе не успеју, уговара се надлежност
одговарајућег суда у Суботици.
Члан 12.
За све што није регулисано овим Уговором, сходно се примењују одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 13.
Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.
Члан 14.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свакој уговорној страни
припада по 2 (два) примерка.
ЗА НАРУЧИОЦА

ЗА ДОБАВЉАЧА

___________________________

___________________________

Напомена: Горњи модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити
доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења
обавеза у поступку јавне набавке.
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

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

УКУПАН
ПОНУДЕ

ИЗНОС

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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

М.П.

Потпис понуђача
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IX 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 сам понуду у поступку
јавне набавке добара – Службени аутомобили, бр. ЈНМВ/02/2017, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати
до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став
1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 9. ЗЈН
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(подаци из АПРа)

Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Седиште:

Општина:

Место:

Улица и број:

Матични број:
ПИБ:
На основу члана 79. став 9. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012),
под кривичном и материјалном одговорношћу као Понуђач дајем
ИЗЈАВУ
да се у држави - __________________________, у којој имам седиште не издају докази из члана 77.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), те исту оверену пред судским управним
органом
–
јавним
бележником
–
другим
надлежним
органом
државе
____________________________________, прилажем уз понуду за јавну набавку добара – Службени
аутомобили у поступку јавне набавке мале вредности (ЈНМВ/02/2017).

ПОНУЂАЧ

М.П.___________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: изјава мора бити оверена пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом
државе у којој понуђач има седиште.
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