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На основу  чл.  39.  и  61.  Закона  о  јавним  набавкама  („Сл.  гласник  РС”  бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл.6. Правилника о обавезним
елементима  конкурсне  документације  у  поступцима  јавних  набавки  и  начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр.86/15),  Одлуке о покретању
поступка јавне набавке број  1013/2018 од 17.12.2018.год, јнмв 3/2018 и  Решења о
образовању комисије за јавну набавку бр. 1014/2018 од 17.12.2018.год, јнмв 3/2018,
припремљена је: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – набавка добара: теретног возила, 

ЈНМВ бр.3/2018

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна

I Општи подаци о јавној набавци 3

II

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

4

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

6

IV Критеријум за доделу уговора 9

V Обрасци који чине саставни део понуде (обрасци од 1 до 6) 10

VI Модел уговора 24

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 29

Конкурсна документација садржи 37 стране.
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: .....................................ЈП “Гас” Темерин 
Адреса: …........................................ Темерин, Новосадска 421 
Интернет страница:......................... www. jpgastemerin.rs

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна  јавна  набавка  се  спроводи  у  поступку јавне  набавке  мале  вредности.
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења     уговора о јавној     набавци. 

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке  мале вредности  број  3/2018 је  набавка  добара –  теретног
возила.

Ознака из општег речника набавке: ОРН: 34131000 теретно возило.

4. Партије
      Јавна набавка није обликована по партијама.
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II  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 УСЛУГЕ И СЛ.

1.Техничке спецификације-Врста, техничке карактеристике, количина и опис
предмета јавне набавке. 

I Возило – један комад тражене карактеристике

                                                  Димензије возила

Тип возила Теретно

Дужина возила(mm) од 4350-до 4400

Укупна  ширина  возила  са
ретровизорима (mm)

Од 2000-до 2010

Висина  празног  возила  без
кровних носача (mm)

од 1800-до 1820

Међуосовински размак (mm) од 2800 mm до 2850 mm

Носивост (кг) Од 700 до 800

Број врата 4

Број седишта 2

Мотор

Гориво Дизел

Радна запремина мотора од 1450 до 1500

Максимална снага KS од 70до 80

Број обртаја при највећој снази Од 3900-до 4100

Број обртаја при највећем обртном
моменту(обр/мин)

Од 1700-до 1800

Гуме напред/позади 185/65 R 15
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Запремина резервоара за гориво(l) од 45-до 55

Број преносних односа напред 5

Погон на предње точкове
Број цилиндара 4
Еколошки стандард минимум Euro
6

Euro 6 b

Година производње 2018.године
Минимална додатна опрема коју возило које се нуди треба да поседуј

ABS-Систем против блокирања точкова
AFU-Систем помоћи при наглом кочењу
ESP-Систем за надзор стабилности возила
ASR-Систем контроле проклизавања
HSA-Систем за помоћ при кретању на узбрдици
Ручни клима уређај
CD MP3 Bluetooth са командама на волану
Дневна светла
Серво управљач
Сигурносни појасеви напред
Даљинско централно закључавање
Електронско подизање предњих стакала
Електронско подесиви ретровизори
Ваздушни јастук за возача
Десна лимена клизна врата
Лимена асиметрична задња врата са отварањем 180 º
Леви лимени бочни зид
Преградни зид са прозором
Браници и спољашњи ретровизори у црној боји
Упозорење за незакопчан појас возача
Индикатор промене брзине
Утичница 12 V
Систем грејања
2 седишта напред
Простор за одлагање изнад возача и сувозача
Уздужни кровни носач
Гумене патоснице
Сет обавезне опреме
Противпожарни апарат
Боја акрилна бела 369
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Уз  понуду  доставити  доказе -  техничку  документацију да  понуђено  возило
одговара  техничкој  спецификацији из  конкурсне  документације, и  доставити
слику  возила;  у случају  недостављања  наведеног, понуда  ће  се  третирати  као
неодговарајућа
Возило треба да буде ново, некоришћено
Квалитет добара мора одговарати важећим прописима и стандардима у овој области,
као и захтевима постављеним у овој конкурсној документацији.
Приликом примопредаје возила,  Наручилац ће одредити лице које ће, уз присуство
представника Понуђача, извршити приморедају возила и о свему сачинити записник.
Уколико се утврде недостаци, Наручилац ће поступитиу складу са чланом 5. Модела
уговора који је саставни део ове конкурсне документације.
Гаранти рок: за мотор - 3 (три) године или минимум 100.000 пређених километара -
гаранција траје док се један од услова не испуни;  за каросерију 6 (шест) година.
Рок испоруке добара је 30 (тридесет) дана од дана закључења уговора.
Место испоруке добара је франко  Наручилац, на територији општине Темерин, о
трошку понуђача. Трошкови испоруке добара, као и други евентуални трошкови који
би настали до момента предаје ствари наручиоцу, падају на терет понуђача, и морају
бити узети у обзир приликом формирања понуђене цене.

III  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) Да  има  важећу  дозволу  надлежног  органа  за  обављање  делатности  која  је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл.
75. ст. 1. тач. 5) Закона).

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
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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.  За понуђаче који учествује у поступку предметне јавне набавке, предвиђени су
следећи додатни услови за учешће у поступку јавне набавке:

1.2.1. технички капацитет понуђача:
- понуђач мора да буде овлашћени продавац и сервисер за путничка возила која нуди
и да за понуђена возила има обезбеђен овлашћени сервис на територији Републике
Србије.
1.3.  Уколико понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем,  у  складу  са  чланом  80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) Закона о јавним набавкама и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
1.4.  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.
Услов из  члана  75.  став  1.  тач.  5)  Закона,  дужан је  да  испуни понуђач  из  групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност
тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

2.1.1 Испуњеност   обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
из члана 75.     став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, доказује се у складу
са чл.77. ст.1. Закона. 
У предметној јавној набавци, услове из чл.75. став 1. тач.1) до 4) Закона понуђач
доказује, у  складу  са  чл.77.  ст.4. Закона, достављањем Изјаве (Образац  изјаве
понуђача,  дат  је  у  поглављу  V,  образац  5),  којом  под  пуном  материјалном  и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке  из  чл.75.  став  1.  тач.  1)  до  4)  Закона,  дефинисане  овом  конкурсном
документацијом. 
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  образац 5),
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
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Наручилац  задржава  право  да  пре  доношења  одлуке  о  додели  уговора,  од
понуђача  чија  је  понуда оцењена  као  најповољнија  затражити да  достави  копију
захтеваних доказа о испуњености обавезних услова (докази у складу са чл.77. ст.1.
Закона),  а  може  да  затражи  на  увид  и  оригинал  или  оверену  копију  свих  или
појединих доказа. Лице уписано у регистар понуђача испуњеност обавезних услова
доказује достављањем уверења да је уписано у регистар понуђача или навођењем
интернет странице на којој је податак јавно доступан. Наручилац наведене доказе
може да затражи и од осталих понуђача.

2.1.2 Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
из члана 75.став 1. тач. 5) Закона, понуђач доказује достављањем важеће дозволе
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква
дозвола предвиђена посебним прописом. За предметну набавку посебна дозвола није
предвиђена.
2.1.3 Испуњеност   обавезног услова   из чл. 75. ст. 2. Закона - да је Понуђач 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 -  Понуђач  доказује
достављањем поменуте Изјаве, у складу са чл. 77. став 4. Закона. (Образац изјаве
понуђача,  дат  је  у поглављу  V  образац  5),  којом  под  пуном  материјалном  и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке  из  чл.  75.  став.  2.  Закона.  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.
2.2.1 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке:

2.2.1.1. Докази за испуњеност техничког капацитета:
-фотокопија потврде увозника или произвођача да је понуђач овлашћени продавац и
сервисер возила које нуди, односно да има обезбеђен сервис за поменута возила.

Опште  информације  -  У  складу  са  Законом  о  јавним  набавкама,  докази о
испуњености услова достављају се у виду неоверених копија, а наручилац може пре
доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу
извештаја о стручној оцени понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана,
не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач  није  дужан  да  доставља  доказе  који  су  јавно  доступни  на  интернет
страницама надлежних органа. 
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Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом,  ако  понуђач у  понуди наведе интернет страницу  на
којој су подаци, који су тражени у оквиру услова, јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ,  понуђач доставља
копију  електронског  документа  у  писаном облику,  у  складу  са  законом којим се
уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се
доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може,  уместо  доказа,  приложити  своју  писану  изјаву,  дату  под  кривичном  и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци
и да је документује на прописани начин.
Лице уписано у регистар понуча, који се води код Агенције за привредне регистре,
није дужно да приликом подошења понуде доказује испуњеност обавезних услова.

IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1.  ВРСТА  КРИТЕРИЈУМА  ЗА  ДОДЕЛУ  УГОВОРА,  ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА  НА ОСНОВУ  КОЈИХ  СЕ  ДОДЕЉУЈЕ  УГОВОР  И
МЕТОДОЛОГИЈА  ЗА  ДОДЕЛУ  ПОНДЕРА ЗА  СВАКИ  ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Оцењивање  и  рангирање  понуда  заснива  се  на  критеријуму  “најнижа  понуђена
цена“. 

2.  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  цену,  биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио краћи рок испоруке добара, а ако понуде буду имале и исти
рок испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио
дужи гарантни рок. 
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.________  од _____ 2018.год  за јавну  набавку добара –  теретног возила,
ЈНМВ број 3/2018, наручиоца ЈП “Гас” Темерин  

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)  ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

Набавка добара – теретног возила, ЈНМВ број 3/2018

I Возило – један комад тражене карактеристике

                                                  Димензије возила

Тип возила Теретно

Дужина возила(mm) од 4350-до 4400

Укупна  ширина  возила  са
ретровизорима (mm)

Од 2000-до 2010

Висина  празног  возила  без
кровних носача (mm)

од 1800-до 1820

Међуосовински размак (mm) од 2800 mm до 2850 mm

Носивост (кг) Од 700 до 800

Број врата 4

Број седишта 2

Мотор

Гориво Дизел

Радна запремина мотора од 1450 до 1500

Максимална снага KS од 70до 80

Број обртаја при највећој снази Од 3900-до 4100

Број обртаја при највећем обртном
моменту(обр/мин)

Од 1700-до 1800

Гуме напред/позади 185/65 R 15
Запремина резервоара за гориво(l) од 45-до 55

Број преносних односа напред 5

Погон на предње точкове
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Број цилиндара 4
Еколошки стандард минимум Euro
6

Euro 6 b

Година производње 2018.године
Минимална додатна опрема коју возило које се нуди треба да поседуј

ABS-Систем против блокирања точкова
AFU-Систем помоћи при наглом кочењу
ESP-Систем за надзор стабилности возила
ASR-Систем контроле проклизавања
HSA-Систем за помоћ при кретању на узбрдици
Ручни клима уређај
CD MP3 Bluetooth са командама на волану
Дневна светла
Серво управљач
Сигурносни појасеви напред
Даљинско централно закључавање
Електронско подизање предњих стакала
Електронско подесиви ретровизори
Ваздушни јастук за возача
Десна лимена клизна врата
Лимена асиметрична задња врата са отварањем 180 º
Леви лимени бочни зид
Преградни зид са прозором
Браници и спољашњи ретровизори у црној боји
Упозорење за незакопчан појас возача
Индикатор промене брзине
Утичница 12 V
Систем грејања
2 седишта напред
Простор за одлагање изнад возача и сувозача
Уздужни кровни носач
Гумене патоснице
Сет обавезне опреме
Противпожарни апарат
Боја акрилна бела 369
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Цена без ПДВ:

Износ ПДВ:

Цена са ПДВ:

5.4. Рок важења понуде:
минималан рок 40 дана од дана отварања понуда

______________ дана од дана отварања понуда

5.5 Рок испоруке добара:
максималан  рок 30  (тридесет)  дана  од  дана
закључења уговора

______________ од дана закључења уговора

5.6. Место и начин испоруке:
франко Наручилац, на територији општине Темерин, о 
трошку понуђача, у току радног времена Наручиоца

5.7. Рок плаћања:
45  дана  од  дана  испостаљања  фактуре,  отпремнице  и
овереног гарантног листа (сервисне књижице)

5.6. Гарантни рок:
за мотор - минимум 3 (три) године   или
за мотор - минимум 100.000 пређених километара

за каросерију минимум 6 (шест) година

______ године од дана испоруке добра - мотор    или

_____ пређених км од дана испоруке добра - мотор

______ године од дана испоруке добра - каросерија

Напомена: 
-све ставке обрасца Описа предмета набавке морају бити попуњене, у супротном понуда ће се самтрати
неодговарајућом;
-  понуда  мора  одговарати  захтевима из  Поглавља  II,  тачке  1.  Техничке  спецификације-Врста,  техничке
карактеристике,  количина  и  опис  предмета  јавне  набавке,  конкурсне  документације  за  јавну  набавку
бр.3/2018 
-у вези са гарантним роком за мотор, понуђач уписује трајање гаранције у смислу протека времена и у
смислу пређене километраже, при чему се узимају у обзир оба гарантна услова, а гаранција траје док се
један од услова не испуни.

      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. 
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2.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ са упутством како да се попуни

за јавну набавку добара - теретног возила, редни број јавне набавке 3/2018 

Р.бр Назив добра
Јед.
мере

Коли
чина

Цена по
јед.мере
без ПДВ

Цена по
јед.мере 
са ПДВ

Произвођач/
тип, марка понуђеног

добра
1 2 3 4 5 6

1
теретно возило – дизел

мотор
ком 1

2 Укупно без ПДВ

3 Износ ПДВ

4 Укупно саПДВ

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:  
-у колони 4 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, 
-у колони 5 уписати колико износи јединична цена са ПДВ; 
-у колону 6 уписати произвођача односно тип, марку понуђеног добра
-у ред 3 уписати укупан износ ПДВ за добра 
-у ред 4 уписати укупан износ за добра  са ПДВ.

Понуђач _______________ 

ПИБ __________________

Место и датум

___________________
м.п.

Потпис овлашћеног лица

_____________________
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3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ (назив
понуђача),  доставља  укупан  износ  и  структуру  трошкова  припремања  понуде у
јавној набавци добара – теретног возила, број 3/2018, наручиоца ЈП “Гас” Темерин,
како следи у табели:

Ред.бр. ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД
1
2
3
4
6
7
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 овлашћеног

лица понуђача
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4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26.  Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС",  бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) ___________________ у својству понуђача даје следећу
(понуђач)
                                

И З Ј А В У
о независној понуди

Овом  изјавом,  под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу
потврђујем да у јавној набавци мале вредности број 3/2018, предмет: набавка добара
- теретног возила,  понуду подносим независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.
 

У _______________                             Потпис овлашћеног лица понуђача 

Дана ____________                                  м.п.           _____________________
  

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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5.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА
5.1 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ

У складу  са  чланом  75.  став  2.  и  77.  став  4.  Закона,  под пуном материјалном и
кривичном  одговорношћу,  као  заступник  понуђача,  дајем  следећу изјаву  и
потврђујем

И З Ј А В А 
Понуђач  _____________________________________________[навести  назив
понуђача] у поступку јавне набавке добара –  теретног возила, ЈНМВ број 3/2018,
наручиоца ЈП “Гас” Темерин,  испуњава све услове из чл.75, ст.1. тч.1. до 4. и ст.2.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:

1) Понуђач  је  регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у
одговарајући регистар;

2) Понуђач  и  његов  законски  заступник  нису осуђивани  за  неко  од
кривичних  дела  као  члан  организоване  криминалне  групе,  да  није
осуђиван  за  кривична  дела  против  привреде,  кривична  дела  против
животне средине, кривично дело примања или давања мита,  кривично
дело преваре;

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);

4) Понуђач  је  поштовао  обавезе  које  произлазе  из  важећих  прописа  о
заштити  на  раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне
средине и  нема  забрану обављања делатности која је на снази у време
подношење понуде.

Понуђач  изјављује  да  ће  уколико  његова  понуда  буде  изабрана  као
најповољнија,  приликом  закључења  уговора  наручиоцу  доставити  финансијско
средство обезбеђења за  добро извршење посла,  у  свему у складу са  предметном
конкурсном  документацијом.  Понуђач  прихвата  све  услове  предметне  конкурсне
документације.

Место:_____________                                          Потпис овлашћеног лица понуђача
Датум:_____________                         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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5.2 ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ

У  складу  са  чланом  77.  став  4.  Закона,  под  пуном  материјалном  и  кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

 
И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести  назив
подизвођача] у поступку јавне набавке добара – теретног возила, ЈНМВ број 3/2018,
наручиоца ЈП “Гас” Темерин, испуњава све услове из ст.1. тч.1. до 4. 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:_____________                                     Потпис овлашћеног лица подизвођача

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________           

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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6.ОБРАСЦИ МЕНИЧНИХ ОВЛАШЋЕЊА

На основу Закона о меници  ("Сл. лист ФНРЈ", бр.104/46, "Сл. лист СФРЈ", бр.16/65, 54/70 и 57/89, "Сл. лист
СРЈ", бр.46/96 и "Сл. лист СЦГ", бр.1/2003 - Уставна повеља)

ДУЖНИК (понуђач): 
Пун назив и седиште _____________________________________________________________, 
ПИБ ____________, матични број _____________ издаје

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК (поверилац):
ЈП “Гас” Темерин , Темерин, Новосадска 421, 
ПИБ 101454856, матични број 08060274

Предајемо кориснику једну, потписану и оверену, бланко сопствену меницу серије ____________ и
овлашћујемо ЈП “Гас” Темерин, Темерин, Новосадска 421, као Повериоца да предату меницу може
попунити на износ ____________ динара (10% укупне вредности без ПДВ, Понуде из јавне набавке
бр.3/2018),  словима:  ______________________________  динара   и  безусловно  и  неопозиво,  без
протеста  и  трошкова,  вансудски  иницира  наплату  –  издавањем налога  за  наплату  на  терет
Дужника, а у корист наведеног Повериоца (рачун Извршења ЈП “Гас” Темерин бр.160-920072-92 ),
са рачуна Дужника:
бр.рачуна дужника ____________________ банка ___________

и са свих других рачуна Дужника, а на име средства финансијског обезбеђења (бланко сопствена
меница)  за  озбиљност  понуде,  у  вези  са  Понудом  Дужника  бр._______  од  дана
________2018.године за  јавну набавку  добара – путничког возила,  јнмв.бр.3/2018,  ако Дужник:
измени или опозове понуду за време трајања важности понуде, без сагласности наручиоца; ако
после доношења одлуке о додели уговора и пријема потписаног уговора од стране наручиоца, не
потпише/одбије да потпише уговор,  ако не достави финансијско средство обезбеђења за добро
извршење посла или финансијског обезбеђењеа ако се налази на списку негативних референци
који води Управа за јавне набавке (чл.83.Закона о јавним набавкама). 
Изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО  банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на
терет рачуна Дужника, а код тих Банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге заведу
у евиденцији редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе
поштовања  редоследа  наплате  са  рачуна  утврђеног  Законом  о  платном  промету  и  прописима
донетим на основу овог Закона и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и
отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по овом осовну за наплату.
Важност менице  одговара  року важности  Понуде бр._______ од дана _______2018.год, односно
износи ______ (словима: _________) дана од дана отварања понуде.
Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа наплате дође до промена лица
овлашћеног  заступање  Дужника,  за  располагање  средствима  на  рачунима  Дужника,  промене
печата,  статусних  промена  Дужника,  оснивања нових  правних  субјеката  од  стране  Дужника  и
других промена од значаја за правни промет.    
         

Место и датум издавања овлашћења                                              Дужник – издавалац менице
___________2018.година                                           м.п.      ____________________________     
                                                                                                                          (име и презиме и потпис овлашћеног лица) 

Напомена: менично овлашћење се попуњено, заведено, потписано и печатирано доставља уз понуду.
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На основу Закона о меници  ("Сл. лист ФНРЈ", бр.104/46, "Сл. лист СФРЈ", бр.16/65, 54/70 и 57/89,
"Сл. лист СРЈ", бр.46/96 и "Сл. лист СЦГ", бр.1/2003 - Уставна повеља)

ДУЖНИК (понуђач): 
Пун назив и седиште _____________________________________________________________, 
ПИБ ____________, матични број _____________
издаје

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК (поверилац):
ЈП “Гас” Темерин, Темерин, Новосадска 421, 
ПИБ 101454856, матични број 08060274

Предајемо кориснику једну, потписану и оверену, бланко сопствену меницу серије ____________ и
овлашћујемо ЈП “Гас” Темерин , Темерин, Новосадска 421, као Повериоца да предату меницу може
попунити на износ ____________ динара (10% укупне вредности без ПДВ, Понуде из јавне набавке
бр.3/2018) словима:  ______________________________  динара   и  безусловно  и  неопозиво,  без
протеста  и  трошкова,  вансудски  иницира  наплату  –  издавањем налога  за  наплату  на  терет
Дужника, а у корист наведеног Повериоца (рачун Извршења ЈП “Гас” Темерин  бр.160-920072-92),
са рачуна Дужника:

бр.рачуна дужника ____________________ банка ___________

и са свих других рачуна Дужника, а на име средства финансијског обезбеђења (бланко сопствена
меница)  за  добро извршење посла,  ако  Дужник не  изврши своје  обавеза  из  Уговора о  јавној
набавци добара – путничког  возила, бр._________, по јавној набавци број 3/2018, у предвиђеном
року односно не изврши их уопште, односно не изврши их квалитетно у складу са правилима
струке. 

Изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО Банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на
терет рачуна Дужника, а код тих Банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге заведу
у евиденцији редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе
поштовања  редоследа  наплате  са  рачуна  утврђеног  Законом  о  платном  промету  и  прописима
донетим на основу овог Закона и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и
отказивање  налога  за  наплату  и  на  сторнирање  задужења  по  осовну  обевеза  из  предметног
Уговора.

Важност менице је најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од уговореног рока извршења
уговорне  обавезе,  с  тим  да  евентуални  продужетак  рока  извршења  уговорне  обавезе  има  за
последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који је
продужен рок. 
Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа наплате дође до промена лица
овлашћеног  заступање  Дужника,  за  располагање  средствима  на  рачунима  Дужника,  промене
печата,  статусних  промена  Дужника,  оснивања нових  правних  субјеката  од  стране  Дужника  и
других промена од значаја за правни промет.              

Место и датум издавања овлашћења                                                Дужник – издавалац менице
___________2018.година                                           м.п.         ____________________________     
                                                                                                        (име и презиме и потпис овлашћеног лица) 
Напомена:  менично  овлашћење  се  попуњено,  заведено,  потписано  и  печатирано  доставља  приликом  закључења
уговора.
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На основу Закона о меници  ("Сл. лист ФНРЈ", бр.104/46, "Сл. лист СФРЈ", бр.16/65, 54/70 и 57/89, "Сл. лист
СРЈ", бр.46/96 и "Сл. лист СЦГ", бр.1/2003 - Уставна повеља)

ДУЖНИК (понуђач): 
Пун назив и седиште _____________________________________________________________, 
ПИБ ____________, матични број _____________
издаје

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК (поверилац):
ЈП “Гас” Темерин, Темерин, Новосадска 421, 
ПИБ 101454856, матични број 08060274
 
Предајемо кориснику једну, потписану и оверену, бланко сопствену меницу серије ____________ и
овлашћујемо ЈП “Гас” Темерин , Темерин, Новосадска 421, као Повериоца да предату меницу може
попунити на износ ____________ динара (10% укупне вредности без ПДВ, Понуде из јавне набавке
бр.3/2018)  словима:  ______________________________  динара   и  безусловно  и  неопозиво,  без
протеста  и  трошкова,  вансудски  иницира  наплату  –  издавањем  налога  за  наплату  на  терет
Дужника, а у корист наведеног Повериоца (рачун Извршења ЈП “Гас” Темерин бр.160-920072-92 ),
са рачуна Дужника:
 
бр.рачуна дужника ____________________ банка ___________

и са свих других рачуна Дужника, а на име средства финансијског обезбеђења (бланко сопствена
меница)  за  отклањање  грешака  у  гарантном  року,  ако  Дужник  не  изврши  отклањање
недостатака у уговореном гарантном року односно не изврши их уопште, а у вези са Уговором о
јавној набавци добара – путнчког возила, број јавне набавке 3/2018,

Изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО Банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на
терет рачуна Дужника, а код тих Банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге заведу
у евиденцији редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе
поштовања  редоследа  наплате  са  рачуна  утврђеног  Законом  о  платном  промету  и  прописима
донетим на основу овог Закона и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и
отказивање  налога  за  наплату  и  на  сторнирање  задужења  по  осовну  обевеза  из  предметног
Уговора.

Важност  менице  је  најкасније  до  истека  рока  од  5  (пет)  дана  од  истека  гарантног  рока  за
испоручено добро чија гаранција последња истиче, при чему ће се за сваку сукцесивну испорку тај
рок конкретно утврдити,  с  тим да  евентуални продужетак гарантног  рока има за  последицу и
продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који је продужен
гарантни рок. 
Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа наплате дође до промена лица
овлашћеног  заступање  Дужника,  за  располагање  средствима  на  рачунима  Дужника,  промене
печата,  статусних  промена  Дужника,  оснивања нових  правних  субјеката  од  стране  Дужника  и
других промена од значаја за правни промет.              

Место и датум издавања овлашћења                                             Дужник – издавалац менице
___________2018.година                                           м.п.         ____________________________     
                                                                                                                          (име и презиме и потпис овлашћеног лица) 

Напомена: менично овлашћење се попуњено, заведено, потписано и печатирано доставља приликом примопредаје
уговорених добара.
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VI МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни (уписује све податке који су му познати у моменту
подношења понуде), овери печатом и потпише, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора. 

Модел УГОВОРА о
јавној набавци добара - теретног возила

Закључен у Темерину, дана ________2018.године, између уговорних страна:

1.  ЈП “Гас”  Темерин,  Новосадска  421,  Темерин,  ПИБ  101454856,  матични број  08060274,  коју
заступа директор ЈП “Гас” Темерин Гајо Козомора (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране и

2._______________, седиште _______________, ПИБ __________, матични број ___________ које
заступа ___________________, (у даљем тексу: Испоручилац добара), са друге стране. 

Подизвођачи1:
1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________
Учесници у заједничкој понуди
1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

1   Напомена: 
попуњава се искључиво у случају подношења понуде са подивођачима или заједничке понуде.
Уколико се уговор закључује са понуђачем који наступа самостално, овај део се неће налазити у уговору-
дакле биће брисан.
Када је реч о понуди са подивођачем потребно је уписати: пословна имена свих осталих учесника, имена и
презимена лица овлашћених за заступање, седиште, ПИБ и матични број.
Када је реч о заједничкој понуди потребно је уписати:
-пословно име учесника који је одређен за носиоца посла, име и презиме лица овлашћеног за заступање
групе понуђача-учесника заједничке понуде, седиште, ПИБ и матични број;
-пословна имена свих осталих учесника, имена и презимена лица овлашћених за заступање, седиште, ПИБ
и матични број.
 
Уговорне стране претходно сагласно констатују да:
-је  Испоручилац добара изабран у поступку јавне набавке мале вредности  добара -  теретног возила,  у
складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
по Одлуци  о  покретању поступка  број  1013/2018 од  17.12.2018.године,  редни  број јавне  набавке  мале
вредности бр.3/2018 и позиву објављеном на Порталу јавних набавки и на сајту www.jpgastemerin.rs
-је Испоручилац добара поднео Понуду бр.________ од ___________2018.године;
- понуда Испоручиоца добара у потпуности одговара захтевима које је Наручилац предвидео у конкурсној
документацији.

Члан 1.
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Предмет овог уговора је јавна набавка добара - теретног возила, новог возила, у складу са
спроведеним поступком јавне набавке мале вредности број 3/2018.  

Карактеристике предмета уговора:

-једно возило: 
Врста возила___________________    Врста погонског горива - дизел
Марка_________________________    Снага мотора___________________           
Тип___________________________          
Година прозводње______________

Саставни  део  овог  уговора  је  Образац  понуде  –  опис  предмета  набавке  Испоручиоца
добара,  број  ______ од дана _______.2018.године и Образац структуре понуђене цене од дана
_______2018.године, који су део конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена за предмет уговора из члана 1. овог Уговора

износи:
- укупна цена без ПДВ-а – __________ динара 

(словима: ________________________________________) 

- износ ПДВ-а – _________ динара
(словима: ________________________________________)

- укупна цена са ПДВ-ом – __________ динара 
(словима: ________________________________________). 

Цена из уговора је фиксна. 

Члан 3.
           Испоручилац  добара се  обавезује  да  предмет  уговора  из  члана 1.  овог  уговора, са
припадајућом  документацијом,  преда  у  државину  Наручиоцу одмах  по  извршеном  прегледу
исправности возила од стране  Наручиоца. Предајом у државину Наручилац стиче право својине
над предметом овог уговора.  

До предаје у државину возила ризик случајне пропасти или оштећења сноси Испоручилац
добара, а са предајом возила Наручиоцу, ризик прелази на Наручиоца.

Трошкови, таксе и јавна плаћања у вези овог уговора и преноса права својине на возилу које
је предмет овог уговора сноси Наручилац

Испоручилац  добара одговара  ако  на  продатом  возилу  постоји  право  трећег  лица  које
искључује, умањује или ограничава право Наручиоца.

Члан 4.
Испоручилац добара се обавезује да ће испоруку добара извршити у року од _____ дана од

дана закључења уговора.
Уговорне  стране  су  сагласне  да  ће  испорука  добара  из  чл.1.  уговора  бити  о  трошку

Испоручиоца  добара,  франко  Наручилац,  на  територији  општине  Темерин,  у  радно  време
наручиоца.

Испоручилац добара се обавезује да Наручиоцу благовремено најави испоруку предметног
добра, како би се обезбедио квалитативни пријем добра.

Испоручилац  добара  се  обавезује  да  за  добра  која  су  предмет  уговора  изда  фактуру,
отпремницу и оверен гарантни лист (сервисна књижица).
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За сваки дан неоправданог кашњења у извршавању преузетих обавеза, Испоручилац добара
ће плаћати Наручиоцу уговорену казну у висини од 2‰ од вредности предмета уговора за сваки
дан кашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности предмета
уговора.  

Члан 5.
Квалитет добара које се испоручује мора одговарати важећим прописима и стандардима у

овој области, као и захтевима постављеним у предметној конкурсној документацији.
Приликом  примопредаје  возила,  Наручилац  ће  одредити  лице  које  ће, уз  присуство

представника Понуђача, извршити приморедају возила и о свему сачинити записник. 
Уколико се утврди постојање видљивих недостатака добара, који се могу отклонити, исти ће

бити унети у записник о примопредају добара, у који ће бити унета и обавеза Испоручиоца добара
да видљиве недостатке отклони, најдуже у року од 7 (седам) дана од дана писменог констатовања
недостатака, без додатних трошкова за Наручиоца. Уколико Испоручилац добара не поступи на
наведени начин, Наручилац има право наплате средства финансијског обезбеђења.

Ако се након пријема добара утврди да постоје скривене мане добара, које се нису могле
утврдити приликом пријема добра, Наручилац може уложити рекламацију у року од 30 (тридесет)
дана од дана пријема добара, а Испоручилац добара има обавезу да по изјављеној рекламацији
поступи у року од 7 (седам) дана од дана њеног изјављивања. Уколико Испоручилац добара не
поступи на наведени начин, Наручилац има право на наплату менице за добро извршење посла,
раскид уговора и накнаду штете.

Члан 6.
Наручилац  се  обавезује  да  на  рачун  Испоручиоца  добара  бр._____________  код  банке

__________, по испоруци предмета уговора исплати  износ цене са ПДВ-ом, по јединичним ценама
које су назначене у Обрасцу структуре понуђене цене из члана 1 овог Уговора, у року од највише
45 (четрдесетпет)  дана од  дана  испоруке  предмета  уговора и  достављања Наручиоцу фактуре,
отпремнице,  овереног  гарантног  листа  (сервисне  књижице) за  испоручено  добро,  припадајуће
документације и средства финансијског обезбеђења отклањање грешака у гарантном року.  

Члан 7.
Гарантни рок за добро које је предмет уговора износи:

за мотор _______ године или ______пређених километара 

за каросерију ________ година
од дана испоруке добра и предаје овереног гарантног листа (сервисне књижице) Наручиоцу.

Члан 8.
Испоручилац  добара је  дужан  да  у  моменту  закључења  уговора Наручиоцу достави

средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла  :
- бланко сопствену меницу потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа

– потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета; у складу са Законом о
платном промету све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења које се
води код НБС;   

- доказ да је меница евидентирана у Регистру меница код Народне банке Србије–штампани
извод  са  интернет  странице  НБС-а  регистра  меница  и  овлашћења  са  обавезним  подацима  о
регистрацији;  

- менично овлашћење, попуњено, потписано и оверено, са назначеним износом од 10% од
укупне вредности понуде без ПДВ-а и назнаком да је рок важења менице 30 (тридесет) дана дужи
од  истека  рока  за  коначно  испуњење  уговорних  обавеза  Испоручиоца  добара која  су  предмет
обезбеђења;
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-  копију важећег  картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке коју понуђач
наводи  у  меничном  овлашћењу,  на  коме  се  јасно  виде  депоновани  потписи  и  печат  фирме
понуђача, при чему је копија оверена печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец
дана од дана закључења уговора),  а којом банка код које је отворен рачун потврђује да је копија
верна оригиналу, односно важност депонованих потписа. 

Наручилац има право да уновчи  наведено средство финансијског обезбеђења у случају да
Испоручилац  добара не  извршава  своје  уговорне  обавезе  у  роковима  и  на  начин  предвиђен
уговором и предметном конкурсном документацијом. Уколико се наведено средство финансијског
обезбеђења не достави у моменту закључења уговора, уговор неће бити потписан.

У случају наступања услова за продужење рока  испруке добара,  Испоручилац добара је у
обавези да продужи важење финансијског средства обезбеђења.

Испоручилац  добара  је  дужан  да  Наручиоцу  приликом  сачињавања  записника  о
примопредаји добара достави и средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року које
чине:

- бланко сопствену меницу потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа
– потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета; у складу са Законом о
платном промету све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења које се
води код НБС;   

- доказ да је меница евидентирана у Регистру меница код Народне банке Србије– захтев за
регистрацију  менице  или  штампани  извод  са  интернет  странице  НБС-а  регистра  меница  и
овлашћења;    

- менично овлашћење, у корист Наручиоца, попуњено, потписано и оверено, са назначеним
износом од 10% од укупне вредности овог Уговора (без ПДВ-а) и назнаком да је важност менице
најкасније 5 (пет) дана од истека гарантног рока за предмет уговорне обавезе, с тим да евентуални
продужетак  гарантног  рока  има  за  последицу  и  продужење  рока  важења  менице  и  меничног
овлашћења, за исти број дана за који је продужен гарантни рок;

-  копију  важећег  картона  депонованих  потписа  овлашћеног  лица  код  банке  коју
Испоручилац добара наводи у меничном овлашћењу, на коме се јасно виде депоновани потписи и
печат фирме  Испоручиоца добара,  при чему је копија оверена печатом банке са датумом овере
(овера не старија од месец дана од дана отварања понуда, а којом банка код које је отворен рачун
потврђује важност депонованих потписа). 

Наручилац има право да  уновчи наведено средство обезбеђења  у случају да  Испоручилац
добара не  изврши  обавезу  отклањања  квара  који  би  могао  да  умањи  могућност  коришћења
предмета уговора у гарантном року.  Уколико се наведено средство финансијског обезбеђења не
достави у моменту сачињавања записник о примопредаји добара, записник неће бити потписан. 

Евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице
и меничног овлашћења, за исти број дана за који је продужен гарантни рок.

Члан 9.
Уговор се раскида у случајевима :

- споразумно ако наступе околности које онемогућавају да се закључени Уговор реализује,
- уколико се активира средство обезбеђења за добро извршење посла у пуном износу.

Свака од  уговорних страна има право на  једнострани раскид уговора на  начин утврђен
Законом о облигационим односима.

Члан 10.
Уговорне стране сагласно утврђују да ће се на њихова права, обавезе и одговорности поред

овог уговора примењивати и одредбе Закона о облигационим односима, за све случајеве који нису
обухваћени и регулисани уговором.
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Члан 11.
Уговорне  стране  су  сагласне  да  евентуалне  спрове  који  настану  у  извршењу  уговора

решавају споразумно и у духу добрих пословних обичаја, а уколико то не буде могуће, прихватају
надлежност Основног суда у Новом Саду.
 

Члан 12.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна

задржава по 3 (три) примерка. Уговорне стране су уговор прочитале, разумеле и у знак сагласности
све примерке потписују и стављају свој печат. 

              Наручилац                                                                                Испоручилац добара
Директор ЈП “Гас” Темерин
          Гајо Козомора
       ____________________                                                                   __________________                    

Напомена:
- овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем,
као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној
набавци, након што му је уговор додељен, активирати средство обезбеђења за озбиљност понуде.
-попунити сва празна поља
-својим потписом и печатом понуђач потврђује да прихвата све одредбе уговора
-уговор се сачињава у складу са усвојеном понудом.
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VII 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: ЈП “Гас” Темерин, Новосадска 421, 21235 Темерин, са
назнаком:
,,Понуда за јавну набавку добара – теретног возила, ЈНМВ редни бр.3/2018, НЕ
ОТВАРАТИ”
Понуда  се  сматра  благовременом  уколико  је  примљена  од  стране  наручиоца  до
27.12.2018.год. до 09.00 часова. Време отварања понуда је 09.30 часова, истог дана. 
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 попуњене и прописно оверене   и потписане:
1. образац Понуде (поглавље V, Образац 1)
2. образац структуре цене (поглавље V, Образац 2)
3. образац трошкова припреме понуде (поглавље V, Образац 3)
4. изјаву о независној понуди (поглавље V, Образац 4)
5. изјава о испуњавању услова из члана 75. Закона о ЈН (поглавље V, Образац 5)
6.  финансијско  обезбеђење  за  озбиљност  понуде  (менице-оверена  и  потписана,
менично  овлашћење  /поглавље V, Образац 6/,  картон  депонованих  потписа  и
потврда о регистрацији менице)
7. доказе да понуда одговара техничкој спецификацији и слику понуђеног возила
8. фотокопија потврде увозника или произвођача да је понуђач овлашћени продавац
и сервисер возила које нуди, односно да има обезбеђен сервис за поменута возила
9. модел уговора (поглавље VI)
10. у случају понуде са подизвођачем или заједничке понуде, како је захтевано.

Ако неки од наведених докумената не буде приложен, понуда ће бити одбијена. 
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Oбрасцe који су саставни део Конкурсне документације понуђач достављa у писаном
облику,  у  једном  примерку,  уписујући  тражене  податке  у  обрасце  из  Конкурсне
документације.  Понуда  мора  бити  јасна  и  недвосмислена,  читко  попуњена  –
откуцана  или  написана  необрисивим мастилом и  оверена  и  потписана  од  стране
овлашћеног лица понуђача.
Уколико понуђач податке не упише у приложене обрасце односно упише их мимо
образаца,  односно  уколико  понуда  садржи  недостатке  због  којих  није  могуће
утврдити  стварну  садржину  понуде  или  није  могуће  упоредити  је  са  другим
понудама, иста ће бити одбијена. Сваки упис у текст, брисање или уписивање преко
постојећег  текста  ће  бити  важеће  само  ако  је  исти  печатирала  и  парафирала
овлашћена особа.
Није дозвољено подношење понуде у електронском облику.

3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка није обликована по партијама.

4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно
назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. Измену,
допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП”Гас” Темерин, Новосадска
421, са назнаком:
„Измена (или/и  Допуна) понуде  за  јавну  набавку добара  –  теретног возила,
ЈНМВ редни бр.3/2018 НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив  понуде  за  јавну  набавку добара  –  теретног возила,  ЈНМВ  редни
бр.3/2018 НЕ ОТВАРАТИ.  
На полеђини коверте или на кутији навести називи 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 V),  понуђач  наводи  на  који  начин  подноси  понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље  V) наведе  да  понуду  подноси  са  подизвођачем,  податке  о  понуђачу,
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.
Потребно  је  навести  и  правила  поступања  наручиоца  у  случају  да  се  понуђач
определи  да  искористи  могућност  да  доспела  потраживања  пренесе  директно
подизвођачу за део набавке који се извршава преко тог 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 V образац 5).
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 и следеће податке:
− 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,
− 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 III конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Обрасци 4 ,5, и 7 из поглавља V). Потребно је да сви
представници  из  заједничке  понуде  потпишу  и печатирају  Образац  Изјаве,  као
поуздан доказ да и група понуђача испуњава наведене услове.
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
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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 на  рачун  Понуђача,  у  року  од  45  (четрдесетпет)  дана  од  дана
испостављања  Наручиоцу  фактуре,  отпремнице,  овереног  гарантног  листа  за
испоручено добро, припадајуће документације и средства финансијског обезбеђења
за добро извршење посла.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни  рок:  за  мотор  -  3  (три)  године  или   100.000  пређених  километара  -
гаранција траје док се један од услова не испуни; за каросерију 6 (шест) година дана
испоруке добра и предаје овереног гарантног листа (сервисне књижице). 
9.3. Захтев у погледу рока испоруке
Рок за испоруку добара је 30 (тридесет) дана од дана закључења уговора, франко
Наручилац, на територији општине Темерин, о трошку понуђача.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не  може бити краћи од  40 дана од дана отварања понуда. У
случају  истека  рока  важења  понуде,  наручилац  је  дужан  да  у  писаном  облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.

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, с тим да ће
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Понуђач
води рачуна да у понуђену цену уђу сви елементи који на њу утичу, нпр. трошкови
превоза,  царина,  осигурање  и  други  евентуални  трошкови  који  могу настати до
момента предаје ствари наручиоцу.
Цена из понуде ће бити фиксна за све време реализцаије уговора.
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  и  у  просторијама  локалне  пореске  администрације  према
седишту Понуђача, www.poreskauprava.gov.rs..
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине  и  у Министарству  енергетике,  развоја  и  заштите  животне  средине,
www.sepa.gov.rs.
Подаци  о  заштити  при  запошљавању  и  условима  рада  се  могу  добити  у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, www.minrzs.gov.rs.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

I СВИ  ПОНУЂАЧИ  уз  понуду  достављају  средство  обезбеђења  за  озбиљност
понуде -  бланко  сопствену  меницу.  Меница  мора  бити  оверена  печатом  и
потписана  од  стране  лица  овлашћеног  за  заступање  и у  складу  са  картоном
депонованих потписа; потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног
бланкета. 
Уз меницу  мора  бити достављено попуњено и  оверено  менично овлашћење,  са
назначеним износом од 10% од вредности понуде (без ПДВ) са назнаком да је рок
важења менице је исти као и рок важења понуде. 
Уз меницу мора бити достављена  копија важећег  картона депонованих потписа
овлашћеног лица код банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу, на коме се
јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, при чему је копија оверена
печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања
понуда),  а  којом  банка  код  које  је  отворен  рачун  потврђује  да  је  копија  верна
оригиналу, односно важност депонованих потписа. 
У складу са Законом о платном промету све менице морају бити регистроване у
Регистру меница и овлашћења које се води код  Народне банке Србије и понуђач
треба  да  достави  доказ  да  је  меница евидентирана  у  Регистру  меница код
Народне  банке  Србије (захтев  за  регистрацију  менице  или  штампани  извод  са
интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења). 
Наручилац  може уновчити  меницу дату  уз  понуду  уколико понуђач:  измени  или
опозове понуду за време трајања важности понуде, без сагласности наручиоца; ако
после доношења одлуке о додели уговора и пријема потписаног уговора од стране
наручиоца,  не  потпише/одбије  да  потпише  уговор,  ако  не  достави  финансијско
средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања или финансијског обезбеђења за
добро  извршење  посла  или  финансијског  обезбеђењеа  ако  се  налази  на  списку
негативних референци који  води  Управа  за  јавне  набавке  (чл.83.Закона  о  јавним
набавкама).
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико  понуђач  све  наведено  не  достави, понуда  ће  бити  одбијена  као
неприхватљива
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II ПОНУЂАЧ  КОМЕ  ЈЕ  ДОДЕЉЕН  УГОВОР  (САМО  ОН)  је  дужан  да  на  дан
потписивања уговора достави средство обезбеђења за добро извршење посла и то
бланко сопствену меницу, менично овлашћење, копију важећег картона депонованих
потписа  и  доказ  да  је  меница евидентирана  у  Регистру  меница,  све  као  што  је
наведено у делу који се односи на средство обезбеђења за озбиљност понуде.
Менично  овлашћење  треба  да  буде  са  назначеним  износом од  10%  од  укупне
вредности  уговора (без  ПДВ-а) и  са  назначеном важношћу менице  30 (тридесет)
дана  од  уговореног  рока  извршења  уговорне  обавезе,  с  тим  да  евентуални
продужетак рока извршења уговорне обавезе има за последицу и продужење рока
важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који је продужен рок. 
Овера  копије важећег  картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке не
треба да буде старија од месец дана од дана закључења уговора.
Наручилац може уновчити меницу ако понуђач не изврши своје обавеза из уговора о
јавној  набавци  у  предвиђеном  року,  односно  не  изврши  их  уопште,  односно  не
изврши их квалитетно и у складу са правилима струке.
Уколико  понуђач  све наведено  не достави приликом потписивања уговора, уговор
неће бити потписан.

III ПОНУЂАЧ КОМЕ ЈЕ ДОДЕЉЕН УГОВОР (САМО ОН) је дужан да приликом
испоруке  добара,  уз  достављање  рачуна,  отпремнице  и  гаранције,  достави  и
средство  обезбеђења  за    отклањање  грешака  у  гарантном  року и  то  бланко
сопствену  меницу,  менично  овлашћење,  копију важећег  картона  депонованих
потписа  и  доказ  да  је  меница евидентирана  у  Регистру  меница,  све  као  што  је
наведено у делу који се односи на средство обезбеђења за озбиљност понуде.
Овера  копије важећег  картона депонованих потписа не  може бити  старија  од
месец дана од дана када се врши сукцесивна испорука добара.
Менично  овлашћење  треба  да  буде  са  назначеним  износом од  10%  од  укупне
вредности  испоруке (без ПДВ-а) и са назначеном важношћу менице  најкасније 5
(пет)  дана дуже од гарантног рока за  испоручено добро.  Евентуални продужетак
гарантног  рока  има за  последицу и  продужење рока важења менице и меничног
овлашћења, за исти број дана за који је продужен гарантни рок.  

Наручилац може уновчити меницу ако понуђач не изврши отклањање недостатака у
уговореном  гарантном  року,  односно  не  изврши  их  уопште,  односно  не  изврши
замену добара када се за то стекну услови.
Уколико  понуђач  све  наведено  не  достави приликом  потписивања  записника  о
примопредаји добара, записник неће бити потписан. 

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.
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14.  ДОДАТНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ  ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА  У  ВЕЗИ  СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца,
електронском поштом на  e-mail  office@jpgastemerin.rs или  факсом  на  број
021843068, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене
недостатке  и  неправилности  у  конкурсној  документацији,  најкасније  5  дана  пре
истека  рока  за  подношење  понуде,  сваким  радним даном  од  07-14 часова.
Електронска  пошта или  факс  који стигну наручиоцу  у  току  радног  времена
наручиоца, биће заведена истог дана. Уколико електронска пошта или факс стигну
после радног времена наручиоца, биће третирани и заведени као да су стигли превог
наредног радног дана. 
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Захтев за додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавне набавке
мале вредности бр.3/2018“.
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
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.

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
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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  Закона  о  јавним
набавкама.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно
путем писарнице или препорученом пошиљком са повратницом. 
Захтев  за  заштиту  права  може  се  поднети  у  току  целог  поступка  јавне  набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
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.  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. члана 149. Закона,
сматраће  се  благовременим  уколико  је  поднет  најкасније  до  истека  рока  за
подношење понуда.
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 40а 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.
члана 149. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране  истог  подносиоца  захтева,  у  том  захтеву  се  не  могу  оспоравати  радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.
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Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана
пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
60.000,00 динара, број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253;
позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев  за  заштиту  права;  сврха  уплате:  такса  за  ЗЗП,  назив  наручиоца,  број  или
ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник:
буџет Републике Србије.            
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.
Упутство  о  уплати  таксе  за  подношење  захтева  за  заштиту  права:
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html .

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор
додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права.
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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