ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ КРАГУЈЕВАЦ
Крагујевац, Слобода бб

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Јавна набавка добара – резервни ауто-делови
ЈНМВ 2/2015

март 2015. године
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара
Резервни ауто-делови ЈНМВ 2/2015
страна 1 од 60

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем
тексту: Закон), и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.
29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 01/38315 од 05.03.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности
број 01/384-15 од 05.03.2015. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За јавну набавку мале вредности добара – резервни ауто-делови
ЈНМВ 2/2015

Конкурсна документација садржи:
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2. Подаци о предмету јавне набавке
3. Техничка спецификација
3/1 Образац изјаве понуђача о испуњености услова из
техничке спецификације
4. Услови за учешће у поступку јавне набавке
5. Упутство понуђачима како да сачине понуду
6. Образац изјаве за понуђача
7. Образац изјаве за подизвођача
8. Образац понуде
9. Образац трошкова припреме понуде
10. Образац изјаве о независној понуди
11. Образац изјаве о поштовању обавеза
12. Модел уговора (копирати по потреби)
13. Обавезна садржина понуде
Укупан број страна Конкурсне документције

Страна

3
4
5
6
7
9
16
17
18
54
55
56
57
60
60 страна

Комисија за јавну набавку
1. др Горица Срећковић
_______________________________
2. Жељко Нешић
_______________________________
3. Биљана Вукић
_______________________________
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара
Резервни ауто-делови ЈНМВ 2/2015
страна 2 од 60

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: .....................................Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац
Адреса: …........................................Слобода бб, Крагујевац
Интернет страница:........................www.hitnapomoc.org
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: Добра – резервни ауто-делови за санитетска путничка и комби
возила Завода за хитну медицинску помоћ Крагујевац.
4. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
5. Није у питању резервисана јавна набавка
6. Не спроводи се електронска лицитација
7. Контакт: Биљана Вукић, тел. 060/8058320; 034/6312306
e-mail: javnenabavke194@hitnapomoc.org
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Добра – резервни ауто-делови
2. Ознака из општег речника:
34300000 – делови и прибор за возила и њихове моторе
3. Поступак јавне набавке мале вредности обликован у 6 целина (партија) и то:
Број партије
Партија бр. 1
Партија бр. 2
Партија бр. 3
Партија бр. 4
Партија бр. 5
Партија бр. 6

Назив партије
Резервни делови за CITROEN JUMPER
Резервни делови за PEUGEOT 2.2 HDI 2005. god.
Резервни делови за WOLKSWAGEN 102 TDI 2003. god.
Резервни делови за FIAT PUNTO
Резервни делови за ZASTAVU 101 I JUGO
Ауто-гуме и акумулатори
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3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА
1. Врста и количина предметних добара дата је у обрасцима понуде за сваку партију
посебно.
- Називи ауто-делова, ауто-гума и акумулатора, који су предмет ЈНМВ број 2/2015. и
планиране количине садржани су у Обрасцу понуде за сваку партију посебно.
- Наручилац је у наведеним обрасцима навео појединачне произвођаче (одговарају
експлоатационим захтевима и типовима возног парка Завода), као начин одређивања
техничких спецификација предмета набавке, али и оставио могућност понуђачима да понуде и
еквивалент.
- У случају понуђеног еквивалента, понуђено добро мора да испуњава исти квалитет као
тражено, односно да одговара експлоатационим захтевима и типовима возног парка Завода.
- Гарантни рок испоручених добара је рок прихваћен у понуди продавца и почиње да тече од
дана испоруке робе. Гарантни рок у понуди не може бити краћи од гарантног рока
произвођача.
2. Тражена добра морају да задовоље све услове у погледу квалитета према важећим
стандардима.
3. Понуђач је дужан да испоручује нове и оригиналне делове, а не коришћене или ремонтоване
делове.
4. Испоручени делови морају бити прописно декларисани, упаковани и обележени са ознаком
произвођача. Декларација мора да садржи: назив производа, тип производа, назив
произвођача, земљу порекла, датум производње (ако постоји) и гарантни рок.
5. У случају потребе наручилац има право да спроведе контролу квалитета, односно
саобразности испоручених делова са декларацијом код организације која се тиме бави
(акредитоване лабораторије и сл.) применом верификоване или документоване методе.
6. Место испоруке: Крагујевац, Слобода бб.
7. Рок испоруке добара: у периоду трајања уговора, према потребама наручиоца, у року од 3
(три) дана од дана пријема захтева наручиоца.
8. Рок плаћања: по основу извршене испоруке добара, у року који не може бити краћи од 60
дана, ни дужи од 90 дана од дана пријема фактуре.
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3/1 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ЗАХТЕВА ИЗ
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ЗАХТЕВА ИЗ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

ПОНУЂАЧ
______________________________________________________________________________
/назив, седиште и адреса понуђача/
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће испоручена добра за
возила наручиоца Завода за хитну медицинску помоћ Крагујевац, који су предмет јавне
набавке мале вредности добара – резервни ауто-делови, ЈНМВ 2/2015, бити оригинални и да
одговарају у свим аспектима захтевима наручиоца и важећим стандардима квалитета.

Место и датум:
___________________
М. П

потпис овлашћеног лица понуђача

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

Р.бр. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.
УСЛОВИ:
4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ПОНУЂАЧА ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. ЗЈН И ТО:
1) Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар,
2) Да понуђач 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;
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности (ни једне делатности), а која
је на снази у време слања позива за подношење понуда;
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији;
5.) Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да
је ималац права интелектуалне својине.
4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПОНУЂАЧА ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 76. ЗЈН: У
предметној набавци нису предвиђени додатни услови.
ДОКАЗИ:
Изјава понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (Поглавље
6.) и/или Изјава подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
(Поглавље 7.) (ПОТПИСАНА И ОВЕРЕНА).
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Образац понуде (попуњен, потписан и оверен);
Модел уговора (попуњен, потписан и оверен);
Образац изјаве о независној понуди (потписан и оверен);
Образац изјаве понуђача о испуњености захтева из техничке спецификације.
Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач
гарантује да је ималац права интелектуалне својине
Споразум сачињен на начин одређен чланом 81.ЗЈН (УКОЛИКО НАСТУПА КАО
ГРУПА ПОНУЂАЧА) (потписан и оверен)
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4.3 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да докаже за сваког
подизвођача појединачно да испуњава услове из тачке 4.1 (Поглавље 4. тачка 4.1, подтачке 1)
до 5), а што доказује достављањем Изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у
поступку јавне набавке (Поглавље 7).
4.4 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе понуђача мора да докаже да
самостално испуњава услове из тачке 4.1 (Поглавље 4. тачка 4.1, подтачке 1) до 5), а што
доказује достављањем Изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке (Поглавље 6.).
4.5 Ако поднета понуда буде оцењена као прихватљива, пре доношења одлуке о додели
уговора, Наручилац може захтевати од понуђача да у року од пет дана од дана пријема
писменог позива Наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију доказа о
испуњености услова из члана 75. ЗЈН (Поглавље 4. од тачке 1. до 5), осим понуђача који је
уписан у Регистар понуђача (Комисија проверава Регистар понуђача);
4.6 Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију
тражених доказа, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива;
4.7 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, 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.
4.8 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, као што је Извод из Агенције за привредне регистре.
4.9 Уколико има још захтеваних доказа који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа понуђач треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци
јавно доступни.
4.10 Обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране овлашћеног лица.
Уколико су обрасци потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је доставити овлашћење за потписивање уз понуду.
4.11 Допунске напомене: 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 и да је
документује на прописани начин, са назнаком „Поступак ЈНМВ 2/2015 добара – резервни
ауто-делови – Партија бр. _______“
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, односно интернет
адреса где је конкурсна документација доступна:
 Портал јавних набавки, www. portаl.uјn.gov.rs;
 Интернет страна наручиоца, www.hitnapomoc.org
 Наручилац доставља конкурсну документацију и позива најмање три лица која
обављају делатност која је предмет јавне набавке и која су према сазнањима наручиоца
способна да изврше набавку.
2. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
3. 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.
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:
ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ КРАГУЈЕВАЦ
Слобода бб, 34000 Крагујевац,
са назнаком:
"Понуда за јавну набавку резервних ауто-делова, партија број ___ НЕ ОТВАРАТИ"
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда мора да садржи доказе наведене у Поглављу 4. из конкурсне документације. Све
изјаве, образац понуде и модел уговора који су саставни делови понуде морају бити попуњени,
потписани и оверени печатом.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ:
Понуђачи подносе понуде непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, на
адресу наручиоца: ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ КРАГУЈЕВАЦ Слобода бб,
34000 Крагујевац, са назнаком:
"Понуда за јавну набавку резервних ауто-делова, партија број ___ НЕ ОТВАРАТИ"
На полеђини коверте треба да стоји назив понуђача, контакт особа и телефон.
Рок за подношење понуда је 18. март 2015. године, до 11.30 часова.
Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца (1. спрат, канцеларија 38), на
адреси, Крагујевац Слобода бб, пристигла закључно са 18. мартом 2015. године, до 11.30
часова.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла у писарницу наручиоца на
адреси Крагујевац, Слобода бб, закључно са 18. мартом 2015. године, до 11.30 часова.
6. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА:
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана
18. марта 2015. године, у 12.00 часова у просторијама Завода на адреси: Крагујевац,
Слобода бб, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку. У поступку отварања
понуда могу учествовати овлашћени представници понуђача који су дужни да предају писмена
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овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуде наручиоцу пре почетка поступка
јавног отварања понуда.
Благовремено приспеле понуде биће отваране по редоследу приспећа.
7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН понуђач може у року за подношење понуде 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: Завод за хитну медицинску
помоћ Крагујевац, Слобода бб - 34000 Крагујевац са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку резервних ауто-делова, партија број ___ НЕ ОТВАРАТИ"
или
„Допуна понуде за јавну набавку резервних ауто-делова, партија број___ НЕ ОТВАРАТИ" или
„Опозив понуде за јавну набавку резервних ауто-делова, партија број ___ НЕ ОТВАРАТИ"
или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку резервних ауто-делова, партија број ___ НЕ
ОТВАРАТИ"
Понуда се не може изменити, допунити ни опозвати по истеку рока за подношење понуда.
8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
конкурсној документацији, 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.
10. 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,
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 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
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.
11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, Завод за
хитну медицинску помоћ Крагујевац, Слобода бб - Крагујевац или електронске поште на еmail: javnenabavke194@hitnapomoc.org, или факсом на број 034/6370-276 тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5
дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 2/2015.
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.
12. ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА, РОКА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА
Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна.
Плаћање је динарско, на пословни рачун изабраног понуђача по испоруци добара, према
фактури коју испоставља понуђач на основу документа којим је потврђена испорука добара.
Рок плаћања: по основу извршене испоруке добара, у року који не може бити краћи од 60 дана,
ни дужи од 90 дана, од дана пријема фактуре.
Понуда понуђача који захтева авансно плаћање биће одбијена као неприхватљива.
ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ РОКА ИСПОРУКЕ
У периоду трајања уговора, према потребама наручиоца, у року од 3 (три) дана од дана
пријема захтева наручиоца.
Место испоруке: Крагујевац, Слобода бб.
ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ КВАЛИТЕТА
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Предмет набавке (резервни ауто-делови) мора да испуњава све карактеристике у скаду са
описом датим у техничкој спецификацији, која је саставни део конкурсне документације и
мора у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и важећим стандардима о квалитету.
Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручених добара у било које време и
без претходне најаве у месту испоруке, током или после испоруке са правом да узорке добара
из било које испоруке достави незвисној специјлизованој институцији ради анализе. У случају
када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета
резервних ауто-делова, трошкови анализе падају на терет понуђача.
ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Плаћање ће се вршити сукцесивно, у складу са динамиком испоруке, уплатом на рачун
понуђача, а у року не краћем од 60 дана од дана пријема фактуре.
13. 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 укупна цена без пореза на додату вредност.
У цену у понуди морају да буду урачунати и кроз њу исказани сви попусти и све погодности
које понуђач нуди. Посебне попусте и погодности неће бити узимане у обзир приликом
примене критеријума за доделу уговора.
Након потписивања уговора, уговорена цена може се мењати, (Анексом Уговора), у случају
промене цена ових добара на тржишту, али не више од стопе раста потрошачких цена према
објављеним подацима Републичког завода за статистику за претходни период (од дана
закључења уговора, односно од последње промене цене), искључиво уз писмену сагласност
друге уговорне стране на захтев за промену цена.
Уколико је понудом исказана неуобичајено ниска цена, поступиће се у складу са чланом 92.
став 1. Закона о јавним набавкама.

14. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ ПОНУДУ
ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА
Предметна јавна набавка је обликована у 6 партија. Понуђач може поднети понуду за једну или
више партија, у ком случају понуда мора бити поднета на начин који ће омогућити оцењивање
сваке партије посебно. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. У случају
да понудом нису обухваћена све ставке, тј. сви тражени елементи једне партије, понуда се
одбија као неприхватљива. Свака партија може бити предмет посебног уговора. Понуђач
доставља доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку у једном примерку, а
за сваку партију појединачно за коју даје понуду образац понуде и модел уговора.
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15. ИСКЉУЧЕЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање биће само за благовремено приспеле и прописно затворене понуде.
У поступку оцене и вредновања понуда, биће разматране само понуде које су благовремено
приспеле, које су комплетне и које у потпуности испуњавају све услове из позива и конкурсне
документације.
16. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ,
УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и
у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
17. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ
УГОВОРИМА
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у
поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН,
2) учинио повреду конкуренције,
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за претходне три године.
Докази који представљају негативну референцу наведени су у члану 82. став 3. ЗЈН.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. ЗЈН који се
односи на поступак или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне
набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.
19. 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“.
20. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања (не дужи од 90 дана).
21.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.
22. 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.
23. 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.
24. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или
пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за
заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-mail:
javnenabavke194@hitnapomoc.org, или факсом на број 034/6370-276 или препорученом
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања. Ова одредба се не примењује ако подносилац захтева
или са њим повезано лице није учествовало у поступку.
У случају подношења захтева за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације долази до застоја рока за
подношење понуда.
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до
доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права [осим у случају преговарачког
поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона].
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана
пријема одлуке.
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00
динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број ЈНМВ 2/2015, шифра плаћања 153
или 253, сврха: такса за ЗЗП; – Наручилац Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац,
ЈНМВ 2/2015, корисник: Буџет Републике Србије), са навођењем назива уплатиоца, односно
назива подносиоца захтева за заштиту права за којег се врши уплата таксе.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
25. 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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6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (важи за
све партије)
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач___________________________________________________________ матични
број______________________испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за
ЈНМВ 2/2015, и то да:
1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3. му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања
позива за подношење понуда;
4. је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији;
5. је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне
својине.
НАПОМЕНЕ: У случају недоумице о томе да ли сваки понуђач из Групе понуђача испуњава
неки од услова одређених документацијом, наручилац може да тражи од понуђача да поднесе
одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова. Уколико понуду подноси група
понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом. Ова изјава се копира и доставља за сваког члана групе понуђача
посебно.

Датум:
___________________

М.П.

Потпис понуђача
____________________
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7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (важи за све партије)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач___________________________________________________________матични
број______________________испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за
ЈНМВ 2/2015, и то да:
1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3. му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања
односно слања позива за подношење понуда;
4. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС или
стране државе ако има седиште на њеној територији.
5. је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне
својине.

Датум:
___________________

М.П.

Потпис подизвођача
____________________
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8. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда за јавну набавку добара – резервни ауто-делови - ПАРТИЈА бр. 1: Резервни делови
за CITROEN JUMPER
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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5.) ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ. Партија бр. 1
Резервни делови за CITROEN JUMPER 2009. год. 2.2 HDI. 74 KW (бр. шасије VFYBAMB11647576)
Р.б.

НАЗИВ

Јед.
мере

Коли
чина

1

Виљушка предњег трапа

Ком

2

2

Јабучица предњег трапа

Ком

2

3

Спона управљача

Ком

4

4
5

Лежај предњег точка
Лежај задњег точка

Ком
Ком

1
1

6

Кочиони диск предњи

Ком

2

7

Кочиони диск задњи

Ком

2

8
9
10

Ком
Ком
Ком

9
6
2

11

Диск плочице предње
Диск плочице задње
Предњи амортизер
Задњи амортизер

Ком

2

12
13

Шоља амортизера Лили Д
Лежај шоље амортизера

Ком
Ком

4
4

14

Филтер уља

Ком

5

15

Филтер ваздуха

Ком

5

Цена без
ПДВ-а по
јед.мере

Укупно без
ПДВ-а

Укупно са ПДВом
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Квалитет понуђеног добра
Произвођа
ч
Citroen
France
Citroen
France
Citroen
France
SKF
SKF
Road hause
France
Road hause
France
Bendix
Bendix
Rekord
Rekord
France
SNR France

SNR France
Purflux
France
Purflux

или
''еквивалентно''

Гарантни рок

France

18

Брава клизних врата

Ком

1

19

Сет квачила са лежајем

Ком

1

Meca
France
Meca
France
Citroen
France
Sachs

20
21

Егер вентил
Метлице брисача

Ком
Ком

1
26

Hofer Italija
Vbaleo

Ком

2

Fiat

Ком

2

Fiat

Ком

3

Ком

3

Dayko
Ina
Nemacka
IAN
Spioan
Austrija

16
17

22
23
24
25

Филтер горива
Филтер климе

Прекидач - подизач стакла
леви
Прекидач - подизач стакла
десни
Линијски каиш
Натезач линијског каиша

Ком

10

Ком

7

26

Ролер линијског каиша

Ком

6

27

Хомокинетички зглоб

Ком

1

Ком

2

Citroen
France

Ком

1

KVP Italija

Ком

1

Peugeot

Ком

4

Eyqven
France

28
29
30
31

Манжетна
хомокинетичког зглоба са
шелном
Пумпа за воду
Пумпа за гориво
(електрична)
Грејач мотора
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32

Варијабилна ременица радилице

Ком

1

33

Гумени носач ауспуха

Ком

20

Ком

1

Ком

1

Ком

2

Bosh

Ком

4

Ком

1

Ком

2

Ком

1

Ком

1

Ком

1

Ком

2

Ком

1

Ком

1

Ком

4

LPR
Citroen
France
Citroen
France
Citroen
France
Citroen
France
Citroen
France
Citroen
France
Citroen
France
Citroen
France
LPR

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Ауспух комплет
Ременица алтернатора
Задњи екцентар за стел
пакнова
Кочионо црево предње
Механизам за отварање
клиз. врата
Ретровизор спољни л+д
Чаура спојничке са
семерингом
Прекидач вентилатора
кабин. грејања
Гарнитура сајли за
шалтовање
Сајла ручне кочнице
комплет
Пакнови ручне кочнице
Регулатор притиска на
пумпи високог прит.
Кочионо црево задње

Febi
Citroen
France
Citroen
France
Citroen
France

УКУПНО
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Напомена:
Код рубрика ''Квалитет понуђеног добра'' понуђач (ако располаже) заокружује – штиклира
наведеног произвођача или уписује одговарајући еквивалент. У случају понуђеног еквивалента,
понуђено добро мора да испуњава исти или бољи квалитет од захтеваног.
Испоруке су сукцесивне у периоду трајања уговора, по примљеном позиву наручиоца.
Рок плаћања

Рок важења понуде

У року од _________ дана од дана пријема рачуна.
(не краћи од 60 дана, ни дужи од 90 дана од дана пријема
фактуре)
Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања
понуда.
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке

У року од 3 (три) дана од дана пријема захтева наручиоца.

Место испоруке

Крагујевац, Улица Слобода бб

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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8. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда за јавну набавку добара – резервни ауто-делови - ПАРТИЈА бр. 2: Резервни делови
за PEUGEOT 2.2 HDI 2005. god.
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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5) ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Партија бр. 2
Резервни делови за PEUGEOT 2.2 HDI 2005. год. 74 KW (бр. шасије VF3ZCRMNB17713627) 16 coli fel.
Р.
б.

Јед.
мере

Коли
чина

Viljuška prednjeg trapa
Jabučice- kugle prednjeg
2 trapa

Ком

2

Ležaj prednjeg točka
Ležaj zadnjeg točka ili
4 glavčina

Ком

НАЗИВ

1

3

5

Prednji amortizer

6

Šolja amortizera L+D

7

Ležaj šolje amortizera

8

Linijski kaiš-PK

9

Natezač linijskog kaiša

10

Spoljna brava kliznih vrata

11

Auspuh komplet

12

Prednji branik

13

Far desni

14

Stop lampa desna

15

Spoljni retrovizor -levi-

16

Prekidač ventilatora kabine

17

Kočioni disk zadnji

Ком

Ком.

Цена без
ПДВ-а по
јед.мере

Укупно
без ПДВа

2
2
2

Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком

2

Ком
Ком
Ком
Ком
Ком

1

Укупно са
ПДВ-ом

Квалитет понуђеног добра
Произвођач
Citroen
Citroen
SKF
SKF
Sachs

2
8
2
2
1
1
1

1
1
1
2
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Citroen

или
'еквивалентно'

Гарантни рок

18

Kočioni disk prednji

Set korpe kvačila
Homo kinetički sa
20 manžetnom
19

Ком
Ком
Ком

2
1
1

21

Sajla birač brzina

Ком

22

Sajla ručne zadnji deo

Ком

1

23

Sajla ručne prednji deo

1

24

Disk pločice prednje

Ком
Ком

25

Disk pločice zadnje

Ком

2

26

Spona

Ком

2

27

Filter ulja

4

28

Filter klime

29

Filter goriva

30

Metlice brisača

31

Gibanj

32

Čaura gibnja

33

Slavina grejanja

34

Regler alternatora

35

Kolektor alternatora

36

Ležaj alternatora

37

Unutrasnja brava kliz.vrata

38

filter vazdeha

Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком

1

2

3
2
4
2
6
2
2
2
4
1
2

УКУПНО
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Напомена:
Код рубрика ''Квалитет понуђеног добра'' понуђач (ако располаже) заокружује – штиклира
наведеног произвођача или уписује одговарајући еквивалент. У случају понуђеног еквивалента,
понуђено добро мора да испуњава исти или бољи квалитет од захтеваног.
Испоруке су сукцесивне у периоду трајања уговора, по примљеном позиву наручиоца.

Рок плаћања

Рок важења понуде

У року од _________ дана од дана пријема рачуна.
(не краћи од 60 дана, ни дужи од 90 дана од дана пријема
фактуре)
Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања
понуда.
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке

У року од 3 (три) дана од дана пријема захтева наручиоца.

Место испоруке

Крагујевац, Улица Слобода бб

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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8. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда за јавну набавку добара – резервни ауто-делови - ПАРТИЈА бр. 3: Резервни делови
за WOLKSWAGEN 102 TDI 2003. god.
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

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара
Резервни ауто-делови ЈНМВ 2/2015
страна 31 од 60

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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5) ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Партија бр. 3. Резервни делови за WOLKSWAGEN 102 TDI 2003. god. 75 KW 2.5 cm³ (бр. шасије
WV1ZZZ70Z3X102613) – 2 возила

Р.
б.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

НАЗИВ
Varijabilna remenica
radilice
Zadnji amortizer
Ležaj zadnjeg točka
Prednji amortizer
filter ulja
metlice brisača
donja jabucica
homokinetički zglob
spona
Ležaj prednjeg točka

Јед.
мер
е
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком

Коли
чина

Цена без
ПДВ-а по
јед.мере

УКУПНО
без ПДВ-а

1
2
1
2
3
4
2
1
2
1
УКУПНО

УКУПНО
СА ПДВом

Квалитет понуђеног добра
Произвођач

или

Гарантни
рок

''еквивалентно''

VW
VW
SKF
VW
VW
VW
VW
VW
VW
VW

Напомена:
Код рубрика ''Квалитет понуђеног добра'' понуђач (ако располаже) заокружује – штиклира наведеног произвођача или уписује одговарајући
еквивалент. У случају понуђеног еквивалента, понуђено добро мора да испуњава исти или бољи квалитет од захтеваног.
Испоруке су сукцесивне у периоду трајања уговора, по примљеном позиву наручиоца.
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Рок плаћања

Рок важења понуде

У року од _________ дана од дана пријема рачуна.
(не краћи од 60 дана, ни дужи од 90 дана од дана пријема
фактуре)
Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања
понуда.
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке

У року од 3 (три) дана од дана пријема захтева наручиоца.

Место испоруке

Крагујевац, Улица Слобода бб

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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8. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда за јавну набавку добара – резервни ауто-делови - ПАРТИЈА бр. 4: Резервни делови
за FIAT PUNTO
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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5) ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Партија бр. 4. Резервни делови за FIAT PUNTO 2010. 1,2 ccm

Р.
б.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

НАЗИВ

filter ulja
zadnji lonac auspuha
svera glave upravljaca
filter vazduha
filter klime
disk plocice
spona
linijski kais
zupcasti kais
roler spanera
viluska prednjeg trapa
paknovi
svecice
bobina
metlice brisaca prednje
metlica brisaca zadnja
retrovizoe spoljni l+d

Јед.
мере

komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
garnitura
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad

Цена
Квалитет понуђеног добра
без
УКУПНО УКУПНО
Количина ПДВ-а без ПДВ- СА ПДВГарантни рок
или
а
ом
по
Произвођач
''еквивалентно''
јед.мере
3
1
2
3
3
3
2
1
1
1
2
1
4
1
4
2
2
УКУПНО
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sampion
aso
optimal
sampion
delfi
remsa
fad
dajko
bosh
skf
okap
bosh
bosh
valeo
bosh
champion
depo

Напомена:
Код рубрика ''Квалитет понуђеног добра'' понуђач (ако располаже) заокружује – штиклира наведеног произвођача или уписује одговарајући
еквивалент. У случају понуђеног еквивалента, понуђено добро мора да испуњава исти или бољи квалитет од захтеваног.
Испоруке су сукцесивне у периоду трајања уговора, по примљеном позиву наручиоца.
Рок плаћања

Рок важења понуде

У року од _________ дана од дана пријема рачуна.
(не краћи од 60 дана, ни дужи од 90 дана од дана пријема
фактуре)
Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања
понуда.
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке

У року од 3 (три) дана од дана пријема захтева наручиоца.

Место испоруке

Крагујевац, Улица Слобода бб

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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8. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда за јавну набавку добара – резервни ауто-делови - ПАРТИЈА бр. 5: Резервни делови
за ZASTAVU 101 I JUGO
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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5) ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Партија бр. 5. Резервни делови за ZASTAVU 101 2004 год. 1116 cm³ - 9 vozila i Jugo 1,1 – 1 vozilo
Р. Бр.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

НАЗИВ

Pumpa za vodu
Pumpa za gorivo
Termostat
Motorče hladnjaka
Glavni kočioni cilindar
Nosač motora (koska)
Nosač motora aluminijumski
Nosač motora na traverzni
Traverzna
Lamela
Korpa kvačila
Druk ležaj
Dihtung duple cevi
Dihtung poklopca ventila
Dihtung kućišta bregaste
Gumice ventila
Zupčasti kaiš
Ležaj španera
Klinasti kaiš
Spona
Oscilirajuće rame
Ležaj prednjeg točka
Prednji amortizer

Јед.
Мере

Коли
чине

Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком

3
2
2
1
1
3
2
2
1
2
2
2
2
2
10
24
2
2
4
6
6
3
2

Цена без
ПДВ-а по
јед.мере

Укупна цена
без ПДВ-а
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Укупна цена
са ПДВ-ом

Квалитет понуђеног добра
Произвођач

Graf
Teleoptik
Teleoptik
21 oktobar
ZCZ
ZCZ
ZCZ
ZCZ
ZCZ
Ruen
Ruen
SKF
Cobest
Cobest
Cobest
Getz
Goodyer
SKF
Goodyer
FAD
FAD
SKF
Sachs

или
''еквивалентно''

Гарантни рок

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Komutator paljenja
Kablovi za svećice
Svećice
Razvodna kapa
Razvodna ruka
klipovi sa karikama l spec.
Bočni migavac
Kočioni doboš
Paknovi
Zadnji ležaj sa glavčinom
Zadnji amortizer
Viljuška zadnjeg trapa
Sajla ručne kočnice
Sajla kvačila
Zadnji kočioni cilindar
Ručica menjača
Kalemče kulisne
Štopli hladnjaka
Štopli motora
Vezni zupčanik razvodnika
Motorče brisača
Metlice brisača
Far
Boš brava
Zub petih vrata
Sijalica H1
Sijalica H3

Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком

1
1
12
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
2
2
2
2
1
1
2
1

Bosch
Flasch
Bosch
Bosch
Bosch
21 oktobar
21 oktobar
ZCZ
Ferodo
ZCZ
Sachs
ZCZ
Boban
Boban
ZCZ
Reli
Reli
ZCZ
Auto lmd
Trust
Rs partner
Bosch
Eng
Jugodent

3

Htd

20
20

Bosch
Bosch
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Sijalica H4
Sijalica H7
Sijalica 21W
Sijalica 5W
Osigurači ubodni 25A
Osigurači ubodni mali 25 A
Osigurači ubodni veliki 50 A
Ručica za otvaranje vrata
(unutrašnja)
Ručica za otvaranje vrata
(spoljna)
Filter ulja
Filter vazduha
Kočioni disk
Migavac u braniku
Semering bregaste
Semering radilice veći
Semering radilice manji
Auspuh dupla cev
Glava upravljača
Gumice balans štangle
Čaura glave upravljača
Manžetna glave upravljača L+D
Dihtung glave motora
Kilometar sajla
Retrovizor spoljni
Alnaser
Semening birajuce
Mehanizam brisača

Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком

10
120
40
40
20
20
20

Bosch
Bosch
Bosch
Bosch
Narva
Narva
Narva

2

Abs

2
11
10
2
1
4
4
4
1
2
16
3
4
1
1
2
1
2
1

Abs
Frad
Frad
ZCZ
21.Oct
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Soko Mostar

Astrdur
ABS
Iskra
Iskra

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Šolja amortizera
Fiber šolje amortizera
lezeci lezajevin radilice II spec
garnitura dihtunga
Manžetna homo zgloba
Homo zglob
Manžetna poluosovine L+D
Hladnjak-bakarni
Hladnjak kabinskog grejanja
Slavina grejanja
Termo prekidač
Crevo nalivnog goriva
Crevo za vodu garnitura
Gibanj
Stop šalter
Sirena - truba
Priključak sijalice fara
Kopča fara
Relej svetla
Branik prednji
Branik zadnji
Ampula ulja

Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком

3
4
2
2
2
1
10
1
1
2
2
3
3
2
2
10
10
10
20
1
1
1
УКУПНО

Teleoptik

ZCZ

Напомена:
Код рубрика ''Квалитет понуђеног добра'' понуђач (ако располаже) заокружује – штиклира наведеног произвођача или уписује одговарајући
еквивалент. У случају понуђеног еквивалента, понуђено добро мора да испуњава исти или бољи квалитет од захтеваног.
Испоруке су сукцесивне у периоду трајања уговора, по примљеном позиву наручиоца.
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Рок плаћања

Рок важења понуде

У року од _________ дана од дана пријема рачуна.
(не краћи од 60 дана, ни дужи од 90 дана од дана пријема
фактуре)
Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања
понуда.
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке

У року од 3 (три) дана од дана пријема захтева наручиоца.

Место испоруке

Крагујевац, Улица Слобода бб

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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8. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда за јавну набавку добара – резервни ауто-делови - ПАРТИЈА бр. 6: АУТО ГУМЕ И
АКУМУЛАТОРИ.

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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5) ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Партија бр. 6. АУТО ГУМЕ И АКУМУЛАТОРИ

Р. Б.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

НАЗИВ

215/70-R15-C letnja
205/65-R15-C letnja
205/70-R15-C letnja
215/75-R16-C letnja
215/75-R16-C zimska
195/70-R15-C zimska
165/70-R13
155/80-R13
Akumulator 100 Ah
Akumulator 55 Ah

Јед.
Мере

Количине

Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком

14
2
2
4
8
16
4
14
9
2

Цена без
ПДВ-а по
јед.мере

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

Квалитет понуђеног добра
Произвођач

или
''еквивалентно''

Гарантни рок

Kleber
Kleber
Kleber
Kleber
Kleber
Kleber
Tigar vintera
Tigar vintera
Varta
Varta
УКУПНО

Напомена:
Код рубрика ''Квалитет понуђеног добра'' понуђач (ако располаже) заокружује – штиклира наведеног произвођача или уписује одговарајући
еквивалент. Одговарајући еквиваленти за произвиђача Kleber су: Firestone, Semperit, BF Goodrich, Fulda, General и Nokian.
Испоруке су сукцесивне у периоду трајања уговора, по примљеном позиву наручиоца.
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Рок плаћања

Рок важења понуде

У року од _________ дана од дана пријема рачуна.
(не краћи од 60 дана, ни дужи од 90 дана од дана пријема
фактуре)
Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања
понуда.
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке

У року од 3 (три) дана од дана пријема захтева наручиоца.

Место испоруке

Крагујевац, Улица Слобода бб

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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9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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10. 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 – резервни ауто-делови, ЈНМВ 2/2015, 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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11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 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 добара – резервни ауто-делови, ЈНМВ 2/2015поштовао је обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

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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12. МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ
Напомена: модел уговора копирати у потребном броју примерака, уколико понуђач
конкурише за више партија.
- Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац, са седиштем у Крагујевцу, Улица Слобода
бб, кога заступа др Александар Кличковић (удаљем тексту: купац), с једне стране,
и
- ________________________________________ са седиштем у ______________________,
(назив продавца)
ул._____________________________бр._______,
кога заступа __________________________________________(у даљем тексту: продавац),
(овлашћено лице продавца)
са друге стране
______________________
______________________
______________________
(остали понуђачи из Групе понуђача)

закључују
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
ПАРТИЈА бр. _______
(уписати број партије)
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја добара – резервни ауто-делови, Партија бр. ____:
_____________________________________________________ (навести број и назив партије),
(у даљем тексту: добра), према понуди Продавца заведеној код Купца под бројем ______ од
__________ 2015. године (попуњава Купац) и Техничкој спецификацији из конкурсне
документације, који чине саставни део овог Уговора.
(Продавац наступа са подизвођачем __________________________, из____________________,
улица____________________, број_______, који ће делимично извршити предметну набавку, у
делу ____________________________________________________________.)
Члан 2.
Цене из овог уговора су јединичне цене добара, утврђене у понуди Продавца из члана 1. овог
Уговора.
Купац плаћа испоручене количине по уговореним јединичним ценама, увећаним за износ
ПДВ-а, у року од ___________ дана од дана пријема фактуре.
Вредност уговора, која обухвата укупне уговорене количине, утврђене у понуди Продавца из
члана 1. овог Уговора, износи _____________ динара без пдв-а, односно _______________
динара са пдв-ом.
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Члан 3.
Уговорена цена може се мењати, (Анексом овог Уговора), у случају промене цена ових добара
на тржишту, али не више од стопе раста потрошачких цена према објављеним подацима
Републичког завода за статистику за претходни период (од дана закључења уговора, односно
од последње промене цене), искључиво уз писмену сагласност друге уговорне стране на
захтев за промену цена.
Друга уговорна страна је дужна да одговор на захтев за промену цена из члана 2. овог уговора
достави у року од 7 дана од дана пријема захтева из става 1. овог члана уговора.
У случају да се не прихвати промена цена, овај уговор се може раскинути. Рок за раскид
уговора је 30 дана од дана достављања писменог обавештења о раскиду.
Уговорена цена се неће мењати уколико Продавац падне у доцњу са испуњењем своје
уговорне обавезе својом кривицом.
Члан 4.
Продавац је дужан да испоручује нове и оригиналне резервне делове за возила, а не
коришћене и ремонтоване.
Добра морају бити упакована на начин који је уобичајен за ту врсту добара и испоручена у
оригиналној амбалажи произвођача са декларацијом која мора да садржи: назив и тип
производа, назив произвођача, земљу порекла, датум производње (уколико постоји) и гарантни
рок.
Продавац се обавезује да уговорена добра испоручи Купцу према карактеристикама и
роковима који су одређени у понуди и Техничкој спецификацији из члана 1. овог Уговора.
Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог Уговора испоручи Купцу у року од 3 (три)
дана од дана пријема захтева представника Купца.
Испоруку предметних добара вршиће Продавац у магацин Купца (Крагујевац, Улица Слобода
бб).
Купац и Продавац споразумно одређују да ће испоруке бити извршаване сукцесивно, у складу
са потребама купца, у периоду трајања уговора.
Члан 5.
Предмет набавке мора да испуњава све карактеристике у складу са описом датим у техничкој
спецификацији, која је саставни део конкурсне документације и мора у свим аспектима
одговарати захтевима наручиоца и важећим стандардима о квалитету.
Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручених добара у било које време и
без претходне најаве у месту испоруке, током или после испоруке са правом да узорке добара
из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе. У
случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног
квалитета резервних делова за моторна возила, трошкови анализе падају на терет продавца.
Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну примопредају добара, о
чему Продавац испоставља Отпремницу, коју потписују представник Купца и представник
Продавца.
Приликом примопредаје, представник Купца је дужан да испоручена добра на уобичајени
начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Продавцу.
Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним
прегледом, представник Купца је дужан да о том недостатку писменим путем одмах-без
одлагања обавести Продавца.
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У случају да је Продавац знао или морао знати за недостатке, Купац има право да се на те
недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа, односно да
благовремено обавести Продавца о уоченом недостатку.
Члан 6.
У случајевима из члана 5. става 2. и 3. Купац има право да захтева од Продавца да отклони
недостатак или да му преда друго добро без недостатка (испуњење Уговора).
Ако Купац не добије испуњење Уговора у року од 3 дана од дана пријема захтева за испуњење
Уговора из става 1. овог члана, Купац има право да захтева снижење цене или раскине Уговор,
о чему писмено обавештава Продавца.
Купац може раскинути Уговор ако је претходно оставио Продавцу накнадни примерени рок за
испуњење Уговора, који не може бити дужи од 5 дана од дана пријема обавештења из става 2.
овог члана.
Купац може да раскине Уговор и без остављања накнадног рока ако га је Продавац обавестио
да неће да испуни Уговор, односно када је очигледно да Продавац неће моћи да испуни Уговор
ни у накнадном року.
Члан 7.
Продавац је обавезан да обезбеди гаранцију на испоручена добра, предвиђену понудом из
члана 1. овог Уговора. Гарантни рок почиње да тече од дана испоруке добара.
Члан 8.
Овај уговор производи правно дејство даном потписивања обе уговорне стране и закључује се
на период до 31.12.2015. године. Уколико га не потпишу истовремено, датумом ступања на
снагу Уговора сматраће се каснији датум потписивања једне од уговорних страна.
Свака уговорна страна може отказати уговор са отказним роком од 30 дана од дана
достављања писменог обавештења о отказу.
Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не извршава на
уговорени начин и у уговореним роковима, друга уговорна страна има право да једнострано
раскине уговор због неиспуњења на начин одређен законом којим се уређују облигациони
односи.
Члан 9.
На све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе закона којим се
регулишу облигациони односи.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају
споразумно
За евентуалне спорове који не буду решени споразумно, надлежан је Привредни суд у
Крагујевцу.
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.

За Продавца

За Купца

_____________________________

___________________________
Др Александар Кличковић
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13. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Образац понуде за сваку партију посебно
Образац изјаве понуђача о испуњености услова
за учешће у поступку јавне набавке, када
наступа самостално или у заједничкој понуди
Образац изјаве подизвођача о испуњености
услова за учешће у поступку јавне набавке,
када понуђач наступа са подизвођачем
Образац изјаве понуђача о испуњености
захтева из техничке спецификације.
Образац изјаве о поштовању обавеза које
произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да понуђач гарантује да
је ималац права интелектуалне својине
Образац изјаве о трошковима понуде
(напомена: ова изјава није обавезна), за сваку
партију посебно

7.

Образац изјаве о независној понуди

8.

Модел уговора за сваку партију посебно

9.

Споразум сачињен на начин одређен чланом 81.
ЗЈН (уколико наступа као група понуђача)
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