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На пснпву шл. 39. и 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015, 68/2015. У даљем тексту: Закпн), шл. 6. Правилника п пбавезним елементима
кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа
испуоенпсти услпва („Сл. Гласник РС” бр. 29/2013 и „Сл. Гласник РС” бр. 104/2013,
14/2015, 68/2015), Одлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке брпј VIII-02-404-1071/2018 и Рещеоа п пбразпваоу кпмисије за јавну набавку мале вреднпсти VIII-02-404107-2/2018
КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА
Набавка путнишкпг аутпмпбила за пптребе ГП Барајевп
ЈН бр. VIII-02-404-107/2018
Кпнкурсна дпкументација садржи:
Поглавље
Назив поглавља
I
Опщти ппдаци п јавнпј набавци
II
Ппдаци п предмету јавне набавке
III/III-1
Врста, технишке карактеристике, квалитет, кплишина и
ппис дпбара, нашин спрпвпђеоа кпнтрпле и пбезбеђеоа
гаранције квалитета, рпк исппруке дпбара (Oбразац бр.
1)
IV
Услпви за ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 75. И
76. Закпна и упутствп какп се дпказује испуоенпст тих
услпва. (Образац изјаве п ипуоенпсти пбавезних услпва
за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, у складу
са шл. 77. став 4. Закпна, (Обрасци изјаве ппнуђаша и
ппдизвпђаша, дати су у ппглављу IV пдељак 3. -Образац
бр. 2 и Образац бр. 3)
V
Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду

Страна
3
3

4-6

7-12

13-23
VI

Образац ппнуде (Обрасци бр. 4, 5, 6 и 7)
24-27

VII

Образац структуре ценe (Образац бр. 8)
28

VIII

Мпдел угпвпра

IX

Изјава п ппщтпваоу прпписа (Образац бр.9)

X

Образац трпщкпва припреме ппнуде(Образац бр.10)

29-34
35

36
ХI
XII

Образац изјаве п независнпј ппнуди(Образац бр.11)
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Кпнкурсна дпкументација садржи укупнп 38 страна.
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I ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ
1. Ппдаци п нарушипцу
Нарушилац: Градска ппщтина Барајевп
Адреса: Светпсавска бр.2, 11460 Барајевп
Интернет страница: www.barajevo.org.rs пдакле мпжете преузети кпнкурсну
дпкументацију, исту мпжете преузети и са ппртала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs
2. Врста ппступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спрпвпди у ппступку јавне набавке мале вреднпсти у
складу са Закпнпм и ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке брпј VIII-02-404-107/2018 је дпбрп-Набавка путнишкпг
аутпмпбила за пптребе ГО Барајевп.
4. Циљ ппступка
Ппступак јавне набавке се спрпвпди ради закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци.
5. Кпнтакт (лице или служба)
Лице (или служба) за кпнтакт: Јелена Стеванпвић, службеник за јавне набавке
Сузана Вујић, дипл.екпнпмиста
Е - mail адреса: javne.nabavke@barajevo.org.rs
Електрпнска ппщта кпја буде примљена ппсле 15,30ш сматраће се да је примљена
следећег раднпг дана

II ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке брпј VIII-02-404-107/2018 је дпбрп- Путнишки аутпмпбил за
пптребе Градске ппщтине Барајевп.
Oзнака из ппщтег решника набавки:
ОРН: 34110000-путнишки аутпмпбил
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС
ДПБАРА, НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РПК ИСППРУКЕ ДПБАРА

НПВП ПУТНИЧКП ВПЗИЛП

1 кпм.
Технишке карактеристике:

•

Врста впзила:

ПУТНИЧКО

Гпдина прпизвпдое

2018

•

Врста ппгпнскпг гприва:

бензин

•

Генерација мптпра:

минималнп Еурп 6

•

Брпј цилиндара

3

•

Тип меоаша:

мануелни мин. 5+1

•

Тип ппгпна:

напред

•

Брпј седищта:

5 (пет)



Брпј врата:

5 (пет)

•

Бпја карпсерије:

металик (сива,плава...)

•

Радна запремина мптпра:

максималнп 1000 ццм

•

Снага мптпра:

минималнп 60 кw

•

Дужина впзила:

максималнп 4100 мм

Запремина пртљажника

минималнп 300 дм³

ПБАВЕЗНА МИНИМАЛНА ППРЕМА ВПЗИЛА:
 2 наслпна за главу напред
 3 наслпна за главу ппзади
 Бпшни ваздущни јастуци напред за защтиту главе и груднпг кпща
 Ваздущни јастуци за впзаша и сувпзаша
 Сервп управљаш
 Систем прптив блпкираоа тпшкпва (АБС)
 Систем за ппмпћ при наглпм кпшеоу (АФУ)
 Систем за кпнтрплу стабилнпсти впзила (ЕСП)
 Систем прптив прпклизаваоа ппгпнских тпшкпва (АСР)
 Систем за ппмпћ при кретаоу на узбрдици (ХСА)
 Индикатпр притиска у пнеуматицима
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 Индикатпр прпмене брзине
 ЛЕД дневна светла
 Предоа светла за маглу
 Систем Стпп&Старт
 Рушни клима уређај
 Даљинскп централнп закљушаваое
 Електришни ппдизаши предоих стакала
 Импулснп ппдизаое впзашевпг стакла
 Осветљен пртљажни прпстпр
 Грејаое задоег стакла са брисашем
 Дељива задоа клупа 1/3-2/3
 12В утишница
 Уздужни крпвни нпсаши
 Фабришки Радип, ЦД, МП3, Блуетпптх, УСБ и АУX са кпмандама при управљашу
 Резервни тпшак нпрмалних димензија
 Дпдатни сет пнеуматика (4 кпм. зимских гума избалансираних на шелишним
фелнама)
 Сет пбавезне ппреме у складу са ЗОБС-пм (кпмплет за прву ппмпћ, кпмплет
резервних сијалица, трпугап, ПП апарат – С1, флупресцентни прслук, уже за вушу),
 Гумене патпснице
Нашин и рпк плаћаоа: Плаћаое ће се врщити пп изврщенпј исппруци, пптписиваоу
записника п квалитативнпм и квантитативнпм пријему впзила, а на пснпву
дпстављенпг рашуна у рпку наведенпм у ппнуди.
Плаћаое се врщи уплатпм на рашун ппнуђаша.
Рпк исппруке: Дпбављаш је дужан да дпбрп кпје је предмет јавне набавке исппруши
најкасније у рпку дп 10 дана пд дана закљушеоа угпвпра.
Рпк важеоа ппнуде - Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 60 дана пд дана
птвараоа ппнуда.
У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику
затражи пд ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде.
Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде на мпже меоати
ппнуду.
Гарантни рпк на впзилп - минималнп 3 гпд. уз пгранишеое 100.000 пређених
килпметара.
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Рпк за птклаоаое неисправнпсти у гарантнпм рпку. У тпку гарантнпг рпка ппнуђаш је
у пбавези да птклпни сваку неисправнпст на впзилу, кпја пптпада ппд услпве
гаранције, при шему рпк птклаоаоа неисправнпсти не мпже бити дужи пд 30
календарских дана пд дана пријаве неисправнпсти.
Укпликп се ппсле 30 календарских дана не птклпни неисправнпст, ппнуђаш је дужан
да за сваки календарски дан прекпрашеоа плати нарушипцу на име угпвпрне казне
изнпс пд 50 евра у динарскпј прптиввреднпсти према средоем курсу евра Нарпдне
банке Србије на дан истека рпка за птклаоаое неисправнпсти.
Местп исппруке: Франкп лпкација прпдавца.

Местп и датум
_________________

М.П.
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IV УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКПНА И УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА
1. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.и 76. ЗАКПНА
1.1.

Правп на ушещће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђаш кпји
испуоава пбавезне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке дефинисане
шл. 75. Закпна, и тп:
1) Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закпна);
2) Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела
кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна
дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп
делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре (чл. 75. ст. 1. тач.
2) Закпна); (Образац бр.2).
3) Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј
теритприји (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закпна) (Образац бр.2).
Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је
ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих, кап и да немају забрану
пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време прпписа п защтити на раду,
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине ппднпщеоа
ппнуде (чл. 75. ст. 2. Закона) –(Пбразац бр. 9)

1.2.

Ппнуђаш мпра да испуни дпдатне услпве ради ушещћа у ппступку јавне
набавке:

ППСЛПВНИ КАПАЦИТЕТ:
-Пптврда да је ппнуђаш пвлащћен за прпдају ппнуђенпг типа впзила издата пд
стране прпизвпђаша или пвлащћенпг генералнпг заступника- ДПСТАВИТИ УЗ
ППНУДУ;
-Изабрани ппнуђаш је у пбавези да приликпм примппредаје впзила дпстави
регистраципни лист п изврщенпм технишкпм прегледу;
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2. УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА
Испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке ппнуђаш
дпказује Изјавпм а Нарушилац мпже да тражи дпказе пд ппнуђаш шија је ппнуда
пцеоена кап најппвпљнија и тп:
1) Услов из члана 75. став 1. тачка 1) Закона
Дпказ:
- Ппнуђаш у статусу правнпг лица дпставља: извпд из регистра Агенције за
привредне регистре, пднпснп извпд из регистра надлежнпг Привреднпг
суда;
- Ппнуђаш предузетник дпставља: извпд из регистра Агенције за привредне
регистре, пднпснп извпд из пдгпварајућег регистра.
2) Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона
Дпказ:
Правна лица:
1) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое пснпвнпг суда на шијем је
ппдрушју седищте дпмаћег правнпг лица, пднпснп седищте представнищтва или
пгранка странпг правнпг лица, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за
кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп
делп примаоа и даваоа мита, кривишнп делп преваре;
2) Извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа за прганизпвани криминал
Вищег суда у Бепграду, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за некп пд
кривишних дела прганизпванпг криминала;
3) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе
Министарства унутращоих ппслпва, кпјим се пптврђује да закпнски заступник
ппнуђаша, пднпснп сваки закпнски заступник - укпликп ппнуђаш има вище закпнских
заступника, није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив
живптне средине, кривишнп делп примаоа и даваоа мита, кривишнп делп преваре и
некп пд кривишних дела прганизпванпг криминала (захтев се мпже ппднети према
месту пребивалищта или рпђеоа закпнскпг заступника).
Предузетници и физишка лица:
1) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе
Министарства унутращоих ппслпва, кпјим се пптврђује да није псуђиван за кривишна
дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп
примаоа и даваоа мита, кривишнп делп преваре и некп пд кривишних дела
прганизпванпг криминала (захтев се мпже ппднети према месту пребивалищта или
рпђеоа).
Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда.
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3) Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона
Дпказ:
1) Увереое Ппреске управе Министарства финансија да је измирип дпспеле
ппрезе и дппринпсе и
2) Увереое надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп
пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда или пптврда Агенције за приватизацију да
се ппнуђаш налази у ппступку приватизације.
Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда.
Ппнуђаши кпји су регистрпвани у регистру ппнуђаша кпји впди Агенција за
привредне регистре, кпји је јавнп дпступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре, не мпрају да дпставе дпказе из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4)
Закпна.
4) Услов из члана 75. став 2. Закона
Дпказ:
1) Пптписан и пверен Образац бр.9 изјаве да је при састављаоу ппнуде
ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду,
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и да нема забрану
пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде.
Испуоенпст дпдатних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке ппнуђаш
дпказује дпстављаоем дпказа уз ппнуду:
ППСЛПВНИ КАПАЦИТЕТ:
-Пптврда да је ппнуђаш пвлащћен за прпдају ппнуђенпг типа впзила издата пд
стране прпизвпђаша или пвлащћенпг генералнпг заступника- ДПСТАВИТИ УЗ
ППНУДУ;
-Изабрани ппнуђаш је у пбавези да приликпм примппредаје впзила дпстави
регистраципни лист п изврщенпм технишкпм прегледу;
Испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, у складу
са шл. 77. став 4. Закпна, ппнуђаш дпказује дпстављаоем Изјаве (Образац изјаве
ппнуђаша, дат је у ппглављу IV пдељак 3.-Образац бр.2), кпјпм ппд пунпм материјалнпм
и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује да испуоава услпве за ушещће у ппступку јавне
набавке из шл. 75. Закпна, дефинисане пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм. Изјава мпра
да буде пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена пешатпм. Укпликп
Изјаву пптписује лице кпје није уписанп у регистар кап лице пвлащћенп за заступаое,
пптребнп је уз ппнуду дпставити пвлащћеое за пптписиваое.
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Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, Изјава мпра бити пптписана пд стране
пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, ппнуђаш је дужан да дпстави
Изјаву ппдизвпђаша (Образац изјаве ппдизвпђача, дат је у ппглављу IV пдељак 3.),
пптписану пд стране пвлащћенпг лица ппдизвпђаша и пверену пешатпм.
Нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд ппнуђаша, шија је
ппнуда пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид пригинал или пверену кппију
свих или ппјединих дпказа п испуоенпсти услпва.
Акп ппнуђаш у пстављенпм примеренпм рпку, кпји не мпже бити краћи пд 5 дана, не
дпстави на увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву
ппнуду пдбити кап неприхватљиву.
Ппнуђаш није дужан да дпставља на увид дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет
страницама надлежних пргана.
Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени
у вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа
пдлуке, пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци
и да је дпкументује на прпписани нашин.
Нарушилац задржава правп да прпвери да ли су дпкументи кпјима ппнуђаш дпказује
испуоенпст тражених услпва издати пд надлежних пргана те државе.
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3. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА
Пбразац бр. 2
ИЗЈАВА ППНУЂАЧА
П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ

У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм
пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппнуђаша, дајем следећу
ИЗЈАВУ

Ппнуђаш
_____________________________________________[навести
назив
ппнуђача] у ппступку јавне набавке мале вреднпсти – Набавка путнишкпг аутпмпбила за
пптребе ГО Барајевп, брпј VIII-02-404-107/2018 испуоава све услпве из шл. 75. Закпна,
пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку,
и тп:
1) Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у
пдгпварајући регистар;
2) Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд
кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није
псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив
живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп
делп преваре;
3) Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у
складу са прпписима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на оенпј теритприји);

Местп:_____________
Датум:_____________

М.П.

Ппнуђаш:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мпра бити пптписана пд
стране пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.
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Пбразац бр.3

ИЗЈАВА ППДИЗВПЂАЧА
П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ

У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм
пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппдизвпђаша, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Ппдизвпђаш____________________________________________[навести
назив
ппдизвпђача] у ппступку јавне набавке мале вреднпсти- Набавка путнишкпг аутпмпбила
за пптребе ГО Барајевп, брпј VIII-02-404-107/2018, испуоава све услпве из шл. 75.
Закпна, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну
набавку, и тп:
1) Ппдизвпђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у
пдгпварајући регистар;
2) Ппдизвпђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд
кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није
псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив
живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп
делп преваре;
3) Ппдизвпђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне
дажбине у складу са прпписима Републике Србије (или стране државе
када има седиште на оенпј теритприји).

Местп:_____________
Датум:_____________

М.П.

Ппдизвпђач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мпра бити пптписана пд
стране пвлашћенпг лица ппдизвпђача и пверена печатпм.
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V УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ

1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Ппнуђаш ппднпси ппнуду на српскпм језику.
2. НАЧИН НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САЧИОЕНА
Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији,
затвпрену на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да
се први пут птвара.
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша.
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се
ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Ппнуду дпставити на адресу: Градска ппщтина Барајевп, Светпсавска 2, 11460 Барајевп,
са назнакпм: ,,Ппнуда за јавну набавку (дпбра)-Набавка путнишкпг аутпмпбила за
пптребе ГО Барајевп брпј VIII-02-404-107/2018 - НЕ ПТВАРАТИ”. Ппнуда се сматра
благпвременпм укпликп је примљена пд стране нарушипца дп 27.07.2018. гпдине дп
12.00 шаспва.
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се
ппнуда налази, пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према
редпследу приспећа. Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп нарушилац ће
ппнуђашу предати пптврду пријема ппнуде. У пптврди п пријему нарушилац ће навести
датум и сат пријема ппнуде.
Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп
кпја је примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се
неблагпвременпм. Јавнп птвараое ппнуда ће се пбавити 27.07.2018.гпд у 13 шаспва у
Одељеоу за планираое,инвестиције и развпј, ул. Светпсавска бр.2, 11460 Барајевп. У
Записник п птвараоу ппнуда, ппнуде се уписују пп редпследу пристизаоа. Јавнпм
птвараоу мпже присуствпвати свакп заинтереспванп лице.
Присутни представници ппнуђаша, пре ппшетка јавнпг птвараоа ппнуда, мпрају
Кпмисији нарушипца, ппднети пвлащћеоа за ушещће у ппступку птвараоа ппнуда
пднпснп заступаое ппнуђаша. Брпј пвлащћеоа и име представника ппнуђаша се уписује
у Записник п птвараоу ппнуда.
Записник п птвараоу ппнуда, накпн заврщенпг ппступка, пптписују пвлащћени
представници ппнуђаша и шланпви Кпмисије. Фптпкппија записника се дпставља
ппнуђашима кпји су ппднели ппнуде а нису присуствпвали птвараоу у рпку пд 3 (три)
дана пд дана птвараоа ппнуда, дпк се урушује лишнп присутним пвлащћеним
представницима ппнуђаша. Одлуку п дпдели угпвпра Нарушилац ће дпнети најкасније у
рпку пд 10 (десет) дана пд дана птвараоа ппнуда.
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Ппнуда мпра да садржи:
1. Технишке карактеристике – спецификација, мпра бити
пптписана
и пверена, према упутству у наведенпм
ппглављу (пбразац бр.1),
Ппглавље III/III-1 - страна 4-6
2. Изјава ппнуђаша и ппдизвпђаша (укпликп ппнуђаш наступа
са ппдизвпђашем) п испуоаваоу услпва из шл. 75. Закпна
(пбрасци бр.2 и бр.3) – дпказ за дпдатни услпв се дпставља Ппглавље IV – страна 7-12
уз ппнуду
3. Образац ппнуде – пппунити, пптписати и пверити, према
упутству у назнашенпм ппглављу (Обрасци 4. 5, 6 и 7)
Ппглавље VI-страна 24-27
4. Образац структуре ценe са упутствпм какп да се пппунипппунити, пптписати и пверити, према упутству у
назнашенпм ппглављу, пппуоен без дпдатака, без
уписиваоа изван табеле, све кплпне мпрају бити пппуоене
- (Образац бр.8)
5. Мпдел угпвпра – пппунити, пптписати и пверити, према
упутству у назнашенпм ппглављу
6. Изјава п ппщтпваоу прпписа на пснпву шлана 75. Ст.2.
(Образац бр.9)
7Образац трпщкпва припреме ппнуде пппунити, пптписати и
пверити, према упутству у назнашенпм ппглављу (Образац
бр.10)

Ппглавље VII-страна 28

Ппглавље VIII-страна 29-34
Ппглавље IX-страна 35
Ппглавље X-страна 36

8. Образац изјаве п независнпј ппнуди - пппунити, пптписати Ппглавље XI-страна 37
и пверити, према упутству у назнашенпм ппглављу (Образац
бр.11)
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9. Образац изјаве ппнуђаша п средству финансијскпг Ппглавље XII-страна 38
пбезбеђеоа (Образац 12.)
Напомена:
Све наведенп чини саставни деп ппнуде (техничка спецификација, сви пптребни дпкази, наведени пбрасци кап и мпдел угпвпра),
такп се све мпра пппунити, прилпжити и пверити на начин и према упутству наведенпм у ппглављима, какп би ппднета ппнуда
била прихватљива. Укпликп се начини грешка приликпм пппуоаваоа, исту прецртати, такп да пнп стп је исправљенп пстане
видљивп и читкп а местп начиоене грешке пверити печатпм.
Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији
пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће
пптписивати и печатпм пверавати пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији, изузев пбразаца кпји ппдразумевају даваое изјава
ппд материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу (нпр. Изјава п независнпј ппнуди, Изјава п ппштпваоу пбавеза из чл.75. и 76. Закпна),
кпји мпрају бити пптписани и пверени печатпм пд стране свагпг ппнуђача из групе ппнуђача. У случају да се ппнуђачи ппределе да
један ппнуђач из групе пптписује и печатпм пверава пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији (изузев пбразаца кпји ппдразумевају
даваое изјава ппд материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу), наведенп треба дефинисати сппразумпм кпјим се ппнуђачи из групе
међуспбнп и према наручипцу пбавезују на извршеое јавне набавке, а кпји чини саставни деп заједничке ппнуде сагласнп члану 81.
Закпна

Укпликп ппнуђаш не дпстави пве пбрасце, или их дпстави непппуоене, непптписане или непверене нарушилац ће такву ппнуду
пдбити кап неприхватљиву.
Кпнкурсна дпкументација је пзнашена пд стране 1 закљушнп са странпм 38 с тим щтп ппнуђаш није у пбавези да дпстави кпмплетну
кпнкурсну дпкументацију већ је пбавезан да дпстави пппуоене, пптписане и пешатпм пверене пбрасце у складу са упутствпм, и
измене, дппуне, инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде кпје ће нарушилац у слушају пптребе издати сагласнп
шланп 63 ЗЈН.
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3. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју
ппнуду на нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде.
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента
накнаднп дпставља.
Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу: Управа Градске
ппщтине Барајевп, Светпсавска бр. 2, 11460 Барајевп са назнакпм:
„Измена ппнуде за јавну набавку мале вреднпсти (дпбрп)– Набавка путнишкпг
аутпмпбила за пптребе ГП Барајевп, брпј VIII-02-404-107/2018 - НЕ ПТВАРАТИ“ или
„Дппуна ппнуде за јавну набавку мале вреднпсти (дпбрп)– Набавка путнишкпг
аутпмпбила за пптребе ГП Барајевп, брпј VIII-02-404-107/2018 - НЕ ПТВАРАТИ“ или
„Пппзив ппнуде за јавну набавку мале вреднпсти (дпбрп)– Набавка путнишкпг
аутпмпбила за пптребе ГП Барајевп, брпј VIII-02-404-107/2018 - НЕ ПТВАРАТИ“ или
„Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку мале вреднпсти (дпбрп)– Набавка
путнишкпг аутпмпбила за пптребе ГП Барајевп, брпј VIII-02-404-107/2018 - НЕ
ПТВАРАТИ“.
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да
ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи
ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју
ппнуду.
5. УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у
заједнишкпј ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище
заједнишких ппнуда.
У Обрасцу ппнуде (ппглавље VI), ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду,
пднпснп да ли ппднпси ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси
ппнуду са ппдизвпђашем.
6. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Обрасцу ппнуде
(ппглавље VI) наведе да ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, прпценат укупне
вреднпсти набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50%,
кап и деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша.
Ппнуђаш у Обрасцу ппнуде навпди назив и седищте ппдизвпђаша, укпликп ће
делимишнп изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу.
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Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји
ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј
набавци.
Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва кпји су
наведени у ппглављу IV кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се
дпказује испуоенпст услпва (Образац изјаве из ппглавља IV пдељак 3.).
Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне
набавке, пднпснп изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша,
ради утврђиваоа испуоенпсти тражених услпва.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити
сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на
изврщеое јавне набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке из шлана 81. ст. 4. Закпна и
тп ппдатке п:
1) ппдатке п шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду
и кпји ће заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем и
2) ппис ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша у изврщеоу угпвпра.
Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су
наведени у ппглављу IV кпнкурсне дпкументације, у складу са Упутствпм какп се
дпказује испуоенпст услпва наведених у ппглављу IV.
Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.
Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или
заједнишку ппнуду у име задругара.
Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и
угпвпра п јавнпј набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм.
Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне
набавке и угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари.

8. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВПСТ ППНУДЕ
8.1. Захтеви у ппгледу нашина, рпка и услпва плаћаоа.
Рпк плаћаоа не мпже бити краћи пд 8 (псам) дана, ни дужи пд 45 (шетрдесетпет) дана
[рпк је дефинисан у складу са Закпнпм п рпкпвима измиреоа нпвчаних пбавеза у
кпмерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012, 14/2015,68/2015), пд
дана пријема правилнп исппстављенпг рашуна, пднпснп на пснпву дпкумента кпји
исппставља ппнуђаш, а кпјим је пптврђенп да су наведенe услуге изврщене. Плаћаое
се врщи уплатпм на рашун ппнуђаша. Какп би рашун бип плаћен у наведенпм рпку
пптребнп је да сваки буде регистиван у централнпм регисту рашуна и ппд пдгпварајућим
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брпјем пре исппстављаоа истпг Нарушипцу на пснпву Закпна п рпкпвима измиреоа
нпвшаних пбавеза у кпмерцијалним трансакцијама (Сл. Гласник РС брпј: 119/2012,
68/2015 и 113/2017) и у складу са Правилникпм п нашину и ппступку регистрпваоа
фактура, пднпснп других захтева за исплату, кап и нашину впђеоа и садржају
Централнпг регистра фактура“ (Сл. Гласник РС брпј 7/2018).
Ппнуђашу није дпзвпљенп да захтева аванс.
8.2. Захтев у ппгледу рпка исппруке дпбара – Исппрука дпбара на FCO прпдавца, у
рпку дп 10 (десет) дана пд дана закљушеоа угпвпра.
8.3. Местп исппруке дпбара – адреса нарушипца:
FCO прпдавца;
8.4. Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 60 дана пд дана птвараоа ппнуда.
У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику
затражи пд ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде.
Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде на мпже меоати
ппнуду.
8.5. Дпдатни захтеви у вези прихватљивпсти ппнуде
Ппнуде кпје имају битне недпстатке, кпје су услпвне, недпвпљнп шитке или
неразумљиве, или кпје садрже дпдатке кпји нису тражени или пстале нерегуларнпсти,
кпје су такве да се збпг свега наведенпг не мпже утврдити стварна садржина и није
мпгуће уппредити ту ппнуду са другим, биће пдбијене и неће ући у даље
разматраое. Нарушилац мпже пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ да је ппнуђаш у
претхпдне три гпдине пре пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда у ппступку јавне
набавке: 1) ппступап супрптнп забрани из шл. 23. и 25. Закпна;2) ушинип ппвреду
кпнкуренције;3) дпставип неистините ппдатке у ппнуди или без пправданих разлпга
пдбип да закљуши угпвпр п јавнпј набавци, накпн щтп му је угпвпр дпдељен; 4) пдбип
да дпстави дпказе тражене кпнкурснпм дпкументацијпм.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ППНУДИ
Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату вреднпст, са
урашунатим свим трпщкпвима кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за пцену ппнуде узимати у пбзир цена без ппреза на дпдату
вреднпст.
У цену је урашуната цена предметне услуге, кап и пстали зависни трпщкпви везани за
реализацију пбавезе из пвпг Угпвпра. Цена је фиксна и не мпже се меоати услед
ппвећаоа цене елемената на пснпву кпјих је пдређена.
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10. ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАЧИМА
НА РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје нарушилац ставља на
распплагаое
11. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику путем ппщте на адресу нарушипца: ГП
Барајевп, Светпсавска бр. 2, 11460 Барајевп, електрпнске ппщте на e-mail:
javne.nabavke@barajevo.org.rs или факспм на брпј: 011-7872-167, тражити пд
нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде,
најкасније 5 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде. Електрпнска ппщта кпја
буде примљена ппсле 15,30ш сматраће се да је примљена следећег раднпг дана.
Нарушилац ће у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева за дпдатним
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, писани пдгпвпр
пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет страници.
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтев за дпдатним
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, ЈН- бр.VIII-02-404107/2018.
Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 или маое дана пре
истека рпка за ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и
пбјави пбавещтеое п прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.
Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити
да дппуоује кпнкурсну дпкументацију.
Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде
телефпнпм није дпзвпљенп.
Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен шланпм
20. Закпна.
12. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И КПНТРПЛА
КПД ППНУЂАЧА ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА
Ппсле птвараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у
писанпм пблику захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при
прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи кпнтрплу (увид) кпд
ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша (шлан 93. Закпна).
Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп
изврщити кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће
ппнуђашу пставити примерени рпк да ппступи пп ппзиву нарушипца, пднпснп да
пмпгући нарушипцу кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг ппдизвпђаша.
Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака
упшених приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа.
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена.
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Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву
ппнуду пдбити кап неприхватљиву.
13. ВРСТА, САДРЖИНА, НАЧИН ППДНПШЕОА, ВИСИНА И РПКПВИ ПБЕЗБЕЂЕОА
ИЗВРШЕОА ПБАВЕЗЕ
Изабрани ппнуђаш је дужан да дпстави:
Средствп финансијскпг пбезбеђеоа за птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку:
Изабрани најппвпљнији ппнуђаш се пбавезује да у тренутку примппредаје, на
име гаранције за птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку дпстави:
- сппствену бланкп меницу за птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку, кпја мпра
бити евидентирана у Регистру менице и пвлащћеоа Нарпдне банке Србије. Бланкп
сппствена меница треба да буде пверена пешатпм и пптписана пригиналним
пптписпм пд стране лица пвлащћенпг за заступаое. Уз меницу мпра бити дпстављенп
уреднп пппуоенп и пверенп менишнп пвлащћеое – писмп, на име птклаоаоа
недпстатака у гарантнпм рпку и са назнашеним изнпспм пд 5% пд вреднпсти угпвпра
без ПДВ-а са клаузулпм без прптеста са рпкпм важнпсти 5 дана дужим пд угпвпренпг
гарантнпг рпка .
Саставни деп Кпнкурсне дпкументације је Пбразац 12. – Образац изјаве кпјпм
се ппнуђаши пбавезују да ће, у тренутку примппредаје дпбра, дпставити средствп
финансијскпг пбезбеђеоа за птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку.
Нарушилац ће да пвп средствп пбезбеђеоа унпвшити, у слушају да ппнуђаш не
буде изврщип пбавезу птклаоаоа недпстатака у гарантнпм рпку збпг кпјих је
умаоена мпгућнпст кприщћеоа предметнпг дпбра.
14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ
КПЈИХ СЕ ДПДЕЉУЈЕ УГПВПР И МЕТПДПЛПГИЈА ЗА ДПДЕЛУ ППНДЕРА ЗА СВАКИ
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума „Најнижа
ппнуђена цена“.
15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДПДЕЛУ
УГПВПРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ЈЕДНАКИМ
БРПЈЕМ ППНДЕРА ИЛИ ИСТПМ ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ
Укпликп две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, кап најппвпљнија
биће изабрана ппнуда пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип краћи рпк исппруке. У слушају
истпг ппнуђенпг рпка исппруке, кап најппвпљнија биће изабрана ппнуда пнпг
ппнуђаша кпји је ппнудип дужи рпк плаћаоа.
16. ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА
Ппнуђаш је дужан да у пквиру свпје ппнуде дпстави изјаву дату ппд кривишнпм и
материјалнпм пдгпвпрнпщћу да је ппщтпвап све пбавезе кпје прпизилазе из важећих
прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне
средине, кап и да немају забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време
ппднпщеоа ппнуда (Образац бр. 9). Ову изјаву је пптребнп кппирати за свакпг пд
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ппдизвпђаша или шлана групе, какп би сваки пд оих пптписап за себе. Укпликп ппнуда
не садржи пппуоену, пптписану и пешатпм пверену пву изјаву оегпва ппнуда ће се
пдбити кап неисправна.
17. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА СА
УПУТСТВПМ П УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКПНА
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп свакп заинтереспванп
лице кпје има интерес за дпделу угпвпра у кпнкретнпм ппступку јавне набавке и кпји
је претрпеп или би мпгап да претрпи щтету збпг ппступаоа нарушипца прптивнп
пдредбама пвпг ЗЈН.
Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља
Републишкпј кпмисији за защтиту права у ппступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републишка кпмисија).
Захтев за защтиту права се дпставља нарушипцу неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм на
e-mail: javne.nabavke@barajevo.org.rs, факспм на брпј 011/8300-387 или преппрушенпм
ппщиљкпм са ппвратницпм на адресу нарушипца. Електрпнска ппщта кпја буде
примљена ппсле 15,30ш сматраће се да је примљена следећег раднпг дана.
Захтев за защтиту права мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив
сваке радое нарушипца, псим акп ЗЈН није другашије пдређенп. О ппднетпм захтеву за
защтиту права нарушилац пбавещтава све ушеснике у ппступку јавне набавке, пднпснп
пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву на Ппрталу јавних набавки и на интернет
страници нарушипца, најкасније у рпку пд два дана пд дана пријема захтева.
Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за
ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим акп је
примљен пд стране нарушипца најкасније три дана пре истека рпка за ппднпщеое
ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа и укпликп је ппднпсилац захтева у складу са
шланпм 63. став 2. ЗЈН указап нарушипцу на евентуалне недпстатке и неправилнпсти, а
нарушилац исте није птклпнип.
Захтев за защтиту права кпјим се пспправају радое кпје нарушилац предузме пре
истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка из претхпднпг става, сматраће
се благпвременим укпликп је ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда.
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из шл.108. ЗЈН или пдлуке п пбустави
ппступка јавне набавке из шл. 109. ЗЈН, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права је
пет дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних набавки.
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у
ппступку јавне набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати
разлпзи за оегпвп ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац
захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка.
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд
стране истпг ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое
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нарушипца за кпје је ппднпсилац захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа
претхпднпг захтева.
Захтев за защтиту права не задржава даље активнпсти нарушипца у ппступку јавне
набавке у складу са пдредбама шлана 150. пвпг ЗЈН.
Захтев за защтиту права мпра да садржи:
1) назив и адресу ппднпсипца захтева и лице за кпнтакт;
2) назив и адресу нарушипца;
3)ппдатке п јавнпј набавци кпја је предмет захтева, пднпснп п пдлуци нарушипца;
4) ппвреде прпписа кпјима се уређује ппступак јавне набавке;
5) шиоенице и дпказе кпјима се ппвреде дпказују;
6) пптврду п уплати таксе из шлана 156. пвпг ЗЈН;
7) пптпис ппднпсипца.
Валидан дпказ п изврщенпј уплати таксе, у складу са Упутствпм п уплати таксе за
ппднпщеое захтева за защтиту права Републишке кпмисије, пбјављенпм на сајту
Републишке кпмисије, у смислу шлана 151. став 1. ташка 6) ЗЈН, је:
1. Пптврда п изврщенпј уплати таксе из шлана 156. ЗЈН кпја садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке;
(2) да представља дпказ п изврщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптврда мпра
да садржи ппдатак да је налпг за уплату таксе, пднпснп налпг за пренпс средстава
реализпван, кап и датум изврщеоа налпга. * Републишка кпмисија мпже да изврщи
увид у пдгпварајући извпд евиденципнпг рашуна дпстављенпг пд стране
Министарства финансија – Управе за трезпр и на тај нашин дпдатнп прпвери
шиоеницу да ли је налпг за пренпс реализпван.
(3) изнпс таксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплата врщи - 60.000 динара;
(4) брпј рашуна: 840-30678845-06;
(5) щифру плаћаоа: 153 или 253;
(6) ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се
ппднпси захтев за защтиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Градска ппщтина Барајевп *навести назив наручипца]; јавна
набавка ЈНМВ VIII-404-107/2018.
(8) кприсни-к: бучет Републике Србије;
(9) назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева за защтиту права за
кпјег је изврщена уплата таксе;
(10) пптпис пвлащћенпг лица банке, или
2. Налпг за уплату, први примерак, пверен пптписпм пвлащћенпг лица и
пешатпм банке или ппщте, кпји садржи и све друге елементе из пптврде п изврщенпј
уплати таксе наведене ппд ташкпм 1, или
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3. Пптврда издата пд стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезпр, пптписана и пверена пешатпм, кпја садржи све елементе из пптврде
п изврщенпј уплати таксе из ташке 1, псим пних наведених ппд (1) и (10), за
ппднпсипце захтева за защтиту права кпји имају птвпрен рашун у пквиру припадајућег
кпнсплидпванпг рашуна трезпра, а кпји се впди у Управи за трезпр (кприсници
бучетских средстава, кприсници средстава прганизација за пбавезнп спцијалнп
псигураое и други кприсници јавних средстава), или
4. Пптврда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи све елементе
из пптврде п изврщенпј уплати таксе из ташке 1, за ппднпсипце захтева за защтиту
права (банке и други субјекти) кпји имају птвпрен рашун кпд Нарпдне банке Србије у
складу са ЗЈН и другим прпписпм.
Ппступак защтите права регулисан је пдредбама шл. 138. - 166. ЗЈН.
17. РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у
рпку пд 8 дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана
149. Закпна.
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре
истека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2.
ташка 5) Закпна.
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VI ПБРАЗАЦ ППНУДЕ
Пбразац бр.4
Ппнуда бр ________________ пд __________________ за јавну набавку мале
вреднпсти –Набавка путнишкпг аутпмпбила за пптребе ГП Барајевп, брпј VIII-02-404107/2018.
1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Назив ппнуђача:

Адреса ппнуђача:

Матични брпј ппнуђача:
Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача
(ПИБ):
Име пспбе за кпнтакт:
Електрпнска адреса ппнуђача (e-mail):
Телефпн:
Телефакс:
Брпј рачуна ппнуђача и назив банке:

Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра

2) ППНУДУ ППДНПСИ:
А) САМПСТАЛНП
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ
Напомена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п
ппдизвпђачу, укпликп се ппнуда ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим
учесницима заједничке ппнуде, укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача

Датум

Ппнуђаш
М. П.

_____________________________

__________________
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Пбразац бр.5
3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ

1)

Назив ппдизвпђача:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће извршити ппдизвпђач:
Деп предмета набавке кпји ће
извршити ппдизвпђач:

2)

Назив ппдизвпђача:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће извршити ппдизвпђач:
Деп предмета набавке
извршити ппдизвпђач:

кпји

ће

Напомена:
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе ппнуду
са ппдизвпђачем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђача пд места предвиђених у
табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да
се пппуни и дпстави за свакпг ппдизвпђача.
Датум

Ппнуђаш
М. П.

_____________________________

________________
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Пбразац бр.6
4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

2)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

3)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

Напомена:
Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји
ппднпсе заједничку ппнуду, а укпликп има већи брпј учесника у заједничкпј ппнуди пд
места предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у
дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппнуђача кпји је
учесник у заједничкпј ппнуди.
Датум
Ппнуђаш
М. П.
_____________________________
_________________
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Пбразац бр.7
5) ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Набавка путнишкпг аутпмпбила за пптребе ГО Барајевп,
брпј VIII-02-404-107/2018.
Назив впзила-мпдел и тип

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-пм
Рпк плаћаоа не мпже бити краћи пд 8 (псам)
дана, ни дужи пд 45 (шетрдесет пет) дана [рпк је
дефинисан у складу са Закпнпм п рпкпвима
измиреоа нпвчаних пбавеза у кпмерцијалним
трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)],
пд дана пријема правилнп исппстављенпг
рашуна, пднпснп на пснпву дпкумента кпји
исппставља ппнуђаш, а кпјим је пптврђенп да су
наведенe услуге изврщене. Плаћаое се врщи
уплатпм на рашун ппнуђаша.
Ппнуђашу није дпзвпљенп да захтева аванс.
Рпк важеоа ппнуде - не мпже бити краћи пд 60
дана пд дана птвараоа ппнуда.
Местп исппруке дпбара – FCO прпдавца

Рпк за плаћаое је _________
дана.

Рпк важеоа
________ дана.
Сагласни:
ДА

Гарантни рпк:

ппнуде

је

НЕ

____________(минимум
гпдине пд дана исппруке.)

3

Рпк исппруке дпбра-најкасније дп 10 дана пд
дана закљушеоа угпвпра.
Рпк исппруке_________дана
Датум
_____________________________

Понуђач

М. П.

________________________________

Напомене:
Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме
пптврђује да су тачни ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп ппнуђачи
ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац ппнуде
пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача
мпже да пдреди једнпг из групе кпји ће пппунити, пптписати и печатпм пверити
пбразац ппнуде ппнуђача
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VII ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ
Образац 8.
Јавна набавка дпбра – Набавка путнишкпг аутпмпбила за пптребе ГП Барајевп
ЈНМВ бр. VIII-02-404-107/2018

Врста дпбра

Јед.
мере

1.
Мпдел и тип
впзила
________________
______________
______________

Кпл.

2.

3.

кпмад

1

Јед. цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

4.

(3х4)
5.

Јед. цена
са ПДВ-пм

Укупна цена
са ПДВ-пм

6.

(3Х6)
7.

У јединишну цену дпбра урашунати су сви зависни трпщкпви ппнуде.
Упутствп за пппуоаваое пбрасца структуре цене:
1) у кплпни 4. уписати изнпс јединишне цене, пп јединици мере без ПДВ;
2) у кплпни 5. уписати изнпс укупне цене без ПДВ-а (3x4);
3) у кплпни 6. уписати изнпс јединишне цене са урашунатим ПДВ-м;
4) у кплпни 7. уписати изнпс укупне цене са ПДВ и тп такп щтп ће се ппмнпжити
јединишна цена (из кплпне 6) са укупнпм кплишинпм дпбра (из кплпне 3.).

Датум:

М.П.

Пптпис пдгпвпрнпг лица
______________________

Напомена:Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и
потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу структуре цене
наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да образац структуре цене 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 структуре цен
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VIII МПДЕЛ УГПВПРА
УГПВПР П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ
Наппмена:
Мпдел угпвпра ппнуђаш мпра да пппуни, пвери пешатпм и пптпище, шиме пптврђује да
прихвата све елементе мпдела угпвпра.
У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде пднпснп ппнуде са ппдизвпђашем у мпделу
угпвпра навести и све ппнуђаше из групе ппнуђаша пднпснп све ппдизвпђаше. Група
ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће пппунити, пптписати и
пешатпм пверити мпдел угпвпра, щтп је наведенп у сппразуму кпји је сасатавни деп
заједнишке ппнуде, а кпд ппнуде са ушещћем ппдизвпђаша мпдел угпвпра пптписује
ппнуђаш.
Празна ппља се мпрају пппунити пд стране ппнуђаша ( изузев датума закљушеоа кап
и брпја и датума пдлуке п дпдели угпвпра)
Закљушен дана ………………. гпдине између:
1. Нарушипца, ГРАДСКA ППШТИНЕ БАРАЈЕВП
Са седищтем у Барајеву, улица: Светпсавска бр. 2,11460 Барајевп, ПИБ: 101954875,
МБ: 07001126,Брпј рашуна: 840-74640-84. Назив банке: Изврщеое бучета ГП
Барајевп, Управа за трезпр , Телефпн: 011/8302-115, Телефакс: 011/8302-444,кпга
заступа Председник ГО Барајевп,Слпбпдан Адампвић (у даљем тексту: нарушилац )
2. Ппнуђаша _________________________________________________________
Са седищтем у ___________________ улица: _____________________________
ПИБ: ________________________________, МБ: ____________________________
Брпј рашуна:_______________________ Назив банке:________________________
Телефпн:___________________________ Телефакс:_________________________
кпга заступа ___________________________________________( у даљем тексту:
Изврщилац ),
(дпое црте пппуоавају самп ппнуђаши кпји ппднпсе заједнишку ппнуду пднпснп
ппнуду са ушещћем ппдизвпђаша, такп щтп уписују називе свих ушесника заједнишке
ппнуде пднпснп свих
ппдизвпђаша)
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ПРЕДМЕТ УГПВПРА:
Набавка путнишкпг аутпмпбила у кплишини пд 1 кпмада, ЈНМВ бр.VIII-02-404107/2018.
Марка : ____________________________
Тип : ______________________________
Брпј щасије : ________________________
Брпј мптпра : ________________________
Снага : _____________________________
Запремина : ________________________
Бпја : ______________________________
Облик и намена карпсерије : ___________
Гпдина прпизвпдое : _________________
Члан 1.
Предмет пвпг угпвпра je купппрпдаја путнишкпг аутпмпбила у кплишини пд 1
кпмада, а у свему према ппнуди Прпдавца брпј _________ пд _______.__________.
гпдине, заведенпј кпд Купца ппд брпјем____________ пд _______.__________.
гпдине (у даљем тексту: Ппнуда) кпја je дата у прилпгу и шини саставни деп пвпг
угпвпра.
Члан 2.
Укупна вреднпст аутпмпбила из шлана 1. пвпг угпвпра изнпси
___________________ (слпвима: ________________________________
) динара
без ПДВ-а, пднпснп са ПДВ-пм ________________динара (слпвима:
____________________________).
Цена из става 1. пвпг шлана укљушује:
- прпдајну цену аутпмпбила и ппреме
- изнпс царине
- псигураое у трансппрту
- услуге щпедитера за цариоеое
- припрему аутпмпбила за исппруку
- декпнзервацију аутпмпбила
- и све друге зависне и пратеће трпщкпве.
Цена аутпмпбила je фиксна и не мпже се меоати.
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Члан 3.
Прпдавац се пбавезује да аутпмпбил из шлана 1. пвпг угпвпра исппруши Купцу
у рпку пд (______) дана пд дана закљушеоа угпвпра.
Прпдавац гарантује да исппрушени аутпмпбил пдгпвара квалитету и технишким
карактеристикама кпје су саставни деп пвпг угпвпра.
Прпдавац je у пбавези да укпликп тпкпм прпцеса регистрпваоа аутпмпбила
недпстаје или je неисправан неки пд дпкумената исти дпстави у рпку пд 5 (пет) дана
пд дана пријема пбавещтеоа пд стране Купца.
Прпдавац je дужан да уз исппрушени аутпмпбил дпстави Купцу птпремницу.
Члан 4.
Аутпмпбил кпји се исппрушује мпра бити пптпунп истестиран, фабришки нпв, без
икаквих пщтећеоа, прпизвпдних недпстатака и да заједнп са пратећпм
дпкументацијпм испуоава утврђене технишке и технплпщке услпве.
Прпдавац се пбавезује да приликпм исппруке аутпмпбила дпстави cледећe:
- Дпкументацију неппхпдну за регистрпваое аутпмпбила (јединствена царинска
исправа, пбрашун царинскпг дуга, рашун између прпдавца и Купца, гарантни лист,
сервисна коижица и сва пстала дпкументација неппхпдна за регистрацију
аутпмпбила).
-Упутствп за упптребу и пдржаваое аутпмпбила и ппреме на српскпм језику.
- Списак свих резервних делпва - табеларни преглед (кпји мпра да садржи називе и
каталпщке брпјеве резервних делпва), нпрматив времена (прпписан пд стране
прпизвпђаша аутпмпбила за радпве на пдржаваоу аутпмпбила) у писанпм пблику.
Члан 5.
Купац се пбавезује да угпвпрену цену за аутпмпбил из шлана 2. став 1. пвпг
угпвпра плати Прпдавцу у рпку пд ________ дана пд дана исппруке и пптписиваоа
записника п квалитативнпм и квантитативнпм пријему аутпмпбила, а на пснпву
дпстављенпг рашуна.
Местп исппруке аутпмпбила: Градска ппщтина Барајевп, Светпсавска бр.2,
Барајевп.
Кпмисија за квалитативни пријем, пбразпвана пд стране Купца, изврщиће
преглед аутпмпбила п шему ћe бити сашиоен Записник п квалитативнпм пријему
аутпмпбила, кпји ћe бити пптписан пд стране пвлащћених представника Купца и
пвлащћенпг представника Прпдавца.
Записник п квалитативнпм пријему аутпмпбила, пверен пешатпм Прпдавца и
птпремница представљају пснпв за исппстављаое рашуна.
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Фактурна адреса на кпју се дпставља рашун je: Градска ппщтина Барајевп,
Светпсавска бр.2, Барајевп.
На рашуну ппред псталих ппдатака пбавезнп мпра бити уписан брпј Угпвпра, брпј
рашуна, валута плаћаоа, текући рашун Прпдавца, и Ппрески идентификаципни брпј
пбе угпвпрне стране.
Ппнуда је саставни деo Угпвпра.

Члан 6.
У слушају видљивих недпстатака, Купац неће примити аутпмпбил, a Записник п
недпстацима ће дпставити Прпдавцу пo утврђиваоу недпстатака.
Прпдавац се пбавезује да пo пријему Записника п недпстацима, a најкасније дп
истека рпка за исппруку исппруши аутпмпбил у складу са Ппнудпм и пвим угпвпрпм.

Члан 7.
У слушају видљивих недпстатака, кпји нису били упшени приликпм пријема
аутпмпбила, Купац ће рекламацију са Записникпм п недпстацима дпставити
Прпдавцу пп утврђиваоу недпстатака, најкасније у рпку пд 3 (три) дана пд дана
пријема аутпмпбила.
Прпдавац се пбавезује да најкасније у рпку пд 30 (тридесет) дана пд дана
пријема рекламације са Записникпм п недпстацима, птклпни недпстатке или
рекламирани аутпмпбил замени исправним.
Члан 8.
За све упшене недпстатке-скривене мане, кпје нису биле упшене приликпм
квалитативнпг пријема аутпмпбила, већ су се исппљиле тпкпм упптребе истпг, Купац
ће рекламацију са Записникпм п недпстацима дпставити Прпдавцу најкасније у рпку
пд 8 (псам) дана пo утврђиваоу недпстатака.
Прпдавац се пбавезује да најкасније у рпку пд 30 (тридесет) дана пo пријему
рекламације, птклпни недпстатке или аутпмпбил са недпстацима замени исправним.

Члан 9.
Гарантни рпк за аутпмпбил из шлана 1. пвпг угпвпра изнпси(________________)
гпдине, пд дана исппруке аутпмпбила.
Гapaнциja за аутпмпбил кпји је предмет пвпг угпвпра je у пптпунпсти у складу са
гаранцијпм кпју даје прпизвпђаш аутпмпбила.
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Прпдавац се пбавезује да уз аутпмпбил дпстави гарантни лист кпји ћe бити
пверен данпм исппруке аутпмпбила. У гарантнпм листу мпра бити наведен кпнтакт
телефпн за пријаву квара.
Прпдавац се пбавезује да у тпку гарантнпг рпка, сваку неисправнпст нa впзилу,
кпја пптпада ппд услпве гаранције птклпни у рпку пд _____ (___________________)
календарских дана пд дана пријаве неисправнпсти.
Укпликп Прпдавац не птклпни неисправнпсг у рпку из претхпднпг става пвпг
шлана угпвпра, дужан je да за сваки календарски дан прекпрашеоа плати Купцу на
име угпвпрне казне изнпс пд 50 евра у динарскпј прптиввреднпсти према средоем
курсу евра Нарпдне банке Србије на дан истека рпка за птклаоаое неисправнпсти.
Члан 10.
Укпликп Прпдавац не изврщи свпје пбавезе у рпку из шлана 3. став 1. шлана 7.
став 2. и шлана 8. став 2. пвпг угпвпра, дужан je да за сваки дан закащоеоа плати
Купцу нa име угпвпрне казне изнпс пд 0.5% пд угпвпрене купппрпдајне цене
аутпмпбила, кпји се не мпже ставити у функцију.
Укупна висина угпвпрне казне кпју пп пснпву из претхпднпг става Прпдавац
плаћа Купцу мпже да изнпси највище 10% пд укупне угпвпрене купппрпдајне цене.

Члан 11.
Прпдавац je пбавезан да приликпм примппредаје предметнпг аутпмпбила
дпстави бланкп сппствену меницу кап гаранцију за птклаоаое недпстатака у
гарантнпм рпку.
Меница из претхпднпг става мпра да буде евидентирана у Регистру меница и
пвлащћеоа Нарпдне банке Србије, пверена пешатпм и пптписана пд стране
пвлащћенпг лица.
Уз меницу мпра бити дпстављенп и пдгпварајуће менишнп пвлащћеое - писмп
на име гаранције за птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку и са назнашеним
изнпспм пд 5% пд укупне угпвпрене вреднпсти без ПДВ-а, кап и кппија картпна
деппнпваних пптписа. У слушају прпмене пвлащћенпг лица, менишнп пвлащћеое
пстаје на снази.
Рпк важеоа средства финансијскпг пбезбеђеоа за птклаоаое недпстатака у
гарантнпм рпку мпра бити најмаое 5 (пет) дана дуже пд дана истека угпвпренпг
гарантнпг рпка.
У слушају да Прпдавац не изврщи све свпје угпвпрне пбавезе или их изврщи
делимишнп, Купац ће активирати средствп финансијскпг пбезбеђеоа.
Пп истеку гарантнпг рпка, средствп финансијскпг пбезбеђеоа биће враћенп, на
захтев Прпдавца.
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Члан 12.
За све щтп није регулисанп пвим угпвпрпм примеоиваће се пдредбе Закпна п
пблигаципним пднпсима, кап и други важећи прпписи кпји регулищу пву материју.
Члан 13.
Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа пбе угпвпрне стране и примеоује се
дп испуоеоа угпвпрних пбавеза пбе угпвпрне стране.
Члан 14.
Угпвпрне стране су сагласне да сва сппрна питаоа у вези са реализацијпм
Угпвпра рещавају сппразумнп, у супрптнпм надлежан je суд у Бепграду.

Члан 15.
Саставни деп пвпг угпвпра :
-Ппнуда бр.__________________пд______________;
-технишка спецификација са структурпм цена;
Члан 16.

Овај угпвпр je сашиоен у 6 (щест) истпветних примерака пд кпјих свака угпвпрна
страна задржава пп 3 (три) примерка.

Прпдавац
________________

Купац
__________________
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IX ИЗЈАВА П ППШТПВАОУ ПРППИСА
Oбразац бр. 9

ИЗЈАВА П ППШТПВАОУ ПРППИСА

У вези са ппзивпм за ппднпщеое ппнуда-јавна набавка мале вреднпсти,
набавка дпбра- Набавка путнишкпг аутпмпбила за пптребе ГО Барајевп, брпј VIII-02404-107/2018 изјављујемп ппд пунпм кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу, да
смп кап ппнуђаш при састављаоу свпје ппнуде ппщтпвали пбавезе кпје прпизилазе из
важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити
живптне средине, кап и да немамп забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у
време ппднпщеоа ппнуде. (Чл. 75. Ст.2).

Датум

Ппнуђаш
М. П.

______________________

________________

Наппмена: Ову изјаву је пптребнп кппирати за свакпг пд ппдизвпђача или члана
групе, какп би сваки пд оих пптписап за себе. Укпликп ппнуда не садржи пппуоену,
пптписану и печатпм пверену пву изјаву оегпва ппнуда ће се пдбити кап
неисправна.
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X ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ
Пбразац бр.10

У складу са шланпм 88. став 1. Закпна, ппнуђаш__________________________ *навести
назив ппнуђача], дпставља укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде,
какп следи у табели:
ВРСТА ТРПШКА

УКУПАН
ППНУДЕ

ИЗНПС

ТРПШКПВА

ИЗНПС ТРПШКА У РСД

ПРИПРЕМАОА

Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже
тражити пд нарушипца накнаду трпщкпва.
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца,
нарушилац је дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп
су израђени у складу са технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпве
прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих
трпщкпва у свпјпј ппнуди.
Напомена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп
Датум:

М.П.
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XI ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
Пбразац бр.11
У складу са шланпм 26. Закпна, ________________________________________,
(Назив ппнуђаша)
даје:

ИЗЈАВУ
П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у
ппступку јавне набавке мале вреднпсти – Набавка путнишкпг аутпмпбила за пптребе
ГО Барајевп, бр. VIII-02-404-107/2018, ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим
ппнуђашима или заинтереспваним лицима.

Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђаша

Напомена: у случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј
ппнуди, наручулац ће пдмах пбавестити прганизацију надлежну за заштиту
кпнкуренције. Организација надлежна за заштиту кпнкуренције, мпже ппнуђачу,
пднпснп заинтереспванпм лицу изрећи меру забране учешћа у ппступку јавне
набавке акп утврди да је ппнуђач, пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп
кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у смислу закпна кпјим се уређује заштита
кпнкуренције. Мера забране учешћа у ппступку јавне набавке мпже трајати дп две
гпдине. Ппвреда кпнкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82.
став 1. тачка 2) Закпна.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране
пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.
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XII ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ППНУЂАЧА П
СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА

Пбразац бр.12

У ппступку јавне набавке дпбра – Набавка путнишкoг аутпмпбила, 1 кпмад, редни
брпј јавне набавке ЈНМВ VIII-02-404-107/2018, ппнуђаш даје следећу
ИЗЈАВУ

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу изјављујем да ћу у
мпменту примппредаје дпбра дпставити пригинал сппствену бланкп меницу за
птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку, прпписнп пптписану и пверену, у изнпсу
5% пд вреднпсти угпвпра без ПДВ-а, са рпкпм важнпсти 5 дана дужим пд угпвпренпг
гарантнпг рпка, са кппијпм депп картпна, пвереним ОП пбрасцем, пвлащћеоем за
пппуну менице, наслпвљеним на Градска ппщтина Барајевп,ул Светпсавска бр.2, са
клаузулпм „без прптеста“ и листингпм са сајта Нарпдне банке Србије.

М.П.

Пптпис пдгпвпрнпг лица
__________________________
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