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На основу члана 39. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/12, 14/15 и 68/15, у
даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/13, бр.104/13 и бр. 86/15),
Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар Наручиоца - Градске управе града Панчева,
бр. I-01-404-159/2015 од 09.10.2015.год, Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности и Решења
о образовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке мале вредности – Набавка осталих материјала
за превозна средства, бр. XI-13-404-67/2016 од 01.03.2016. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –
НАБАВКА ОСТАЛИХ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА
БР. XI-13-404-67/2016
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75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности
Образац 2. - Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из
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V
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.Подаци о наручиоцу
Наручилац: Градска управа града Панчева
Адреса: 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Интернет страница: www.pancevo.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, и то:
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
- Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97, бр. 31/01 и „Сл. гласник РС“ бр. 30/10), у
делу који није регулисан Законом о јавним набавкама,
- Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, бр. 39/85, бр. 45/89-Одлука УСЈ и бр.
57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/03 – уставна повеља), након закључења уговора о
јавној набавци,
- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 29/13 и 104/13),
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар Наручиоца - Градске управе града
Панчева, бр. I-01-404-159/2015 од 09.10.2015.год,
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке, бр. XI-13-404-67/2016, су добра – Набавка осталих материјала за превозна средства
4. Ознака из Општег речника набавки
Опрема и помоћни производи за превоз – 34000000
5. Партије
Предмет јавне набавке није обликован у више партија.
6. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
7. Резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка.
8. Електронска лицитација
Не спроводи се електронска лицитација.
9. Контакт лице
Бранислав Батинић, дипл. менаџер, службеник за јавне набавке, члан Комисије за јавну набавку
e-mail адреса: javne.nabavke@pancevo.rs
10. Рок у којем ће Наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.
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II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Предмет јавне набавке, бр. XI-13-404-67/2016, су добра – Набавка осталих материјала за превозна средства и
то:
Редни
број

ВРСТЕ МАТЕРИЈАЛА

Јединица
мере

Оквирне
количине

1

Адитив за гориво-бензин

ком.

10

2

Адитив за гориво-дизел

ком.

10

3

Акумулатор 12/100 ah

ком.

2

4

Акумулатор 12/180 ah (за аутобус)

ком.

2

5

Акумулатор 12/45 ah

ком.

2

6

Акумулатор 12/55 ah

ком.

2

7

Акумулатор 12/66 ah

ком.

2

8

Акумулатор 12/72 ah

ком.

2

9

Акумулатор 44 ah "Varta" или одговарајуће

ком.

2

10

Акумулатор 52 аh "Varta" или одговарајуће

ком.

2

11

Амортизер задња врата "Шкода Октавиа"

ком.

4

12

Амортизер задња врата "Шкода Сурперб"

ком.

4

13

Амортизер задња врата "Фиат Пунто"

ком.

4

14

Антена кровна

ком.

2

15

Антимаглин

ком.

10

16

Антифриз 100%

литар

10

17

Антифриз 40%

литар

10

18

Антифриз Г11

литар

10

19

Антифриз Г12

литар

10

20

Апарат за мирис

ком.

2

21

АТФ уље

литар

2

22

Ауто компресор за гуме

ком.

5

23

Ауто радио sa USB-om

ком.

2

24

Батеријске лампе

ком.

10

25

Брезон точка (за Фиат Пунто)

ком.

4

26

Брезон точка (за Шкоду)

ком.

4

27

Гарнитура осигурачa (убодних) 12v

ком.

2

28

Гарнитура осигурача (убодних) 24v

ком.

1

29

Гарнитура сигурносних шрафова за већа
возила

паковање

2

30

Гарнитура сијалица (H4)

ком.

2

31

Гарнитура сијалица (H7)

ком.

2

32

Глицерин за кедер гуму

ком.

2

33

Дестилована вода 1/1

литар

50

34

Дизалица (жаба)

ком.

2

35

Дизалица (хидраулична)

ком.

2

36

Еуро сет

паковање

2

37

Исправљач за aуто : 6V/12V/ 24V

ком.

1

38

Каблови за паљење мотора

ком.

1

39

Каблови за свећице, комплет "Застава

ком.

2
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Флорида"
40

Кадица за гепек велика

ком.

2

41

Кадица за гепек средња

ком.

2

42

Канеба-јеленска кожа

ком.

10

43

Кесе за отпатке (Бус)

ком.

10

44

Комплет гуми дефект

ком.

2

45

Кочионо уље УКТ

литар

1

46

Ланци за снег, 14 цола

паковање

2

47

Ланци за снег, 15 цола

паковање

2

48

Ланци за снег, 16 цола

паковање

2

49

Лопата за снег

ком.

2

50

магична крпа

ком.

10

51

Мерач антифриза

ком.

1

52

Метлица за аутобус Рено (туристички)

ком.

2

53

Метлице брисача за "Заставу 101"

ком

2

54

Метлице брисача за "Југо"

ком

2

55

Метлице брисача за "Фиат Пунто"

ком

2

56

Метлице брисача за „Шкода“

ком

2

57

Метлице већих формата

ком

2

58

Мирис боца

ком.

10

59

Миришљаве јелкице

ком.

30

60

Моторно уље 10/40 Elf или одговарајуће

литар

10

61

Моторно уље 10/40

литар

10

62

Моторно уље 15/40 Elf или одговарајуће

литар

10

63

Моторно уље 15/40

литар

10

64

Моторно уље 5/30

литар

10

65

Моторно уље 5/40 Elf или одговарајуће

литар

10

66

Моторно уље 5/40

литар

10

67

Моторно уље за аутобус 10/40 (30.000км)

литар

30

68

Облога волана

ком.

2

69

Освеживач за возила бочице

ком.

10

70

Освеживач-лименка

ком.

10

71

Освеживач за возила “јелкица”

ком.

10

72

Парфем спреј за ауто /концетрат/

ком.

4

73

Патоснице гумене – стандард

комплет

74

Патоснице итисонске - стандард

комплет

75

Патоснице гумене (Фиат Гранде Пунто)

комплет

76

Патоснице итисонске (Фиат Гранде Пунто)

комплет

77

Патоснице гумене (Фиат Пунто)

комплет

78

Патоснице итисонске (Фиат Пунто)

комплет

79

Патоснице гумене (Шкода Октавиа)

комплет

80

Патоснице итисонске (Шкода Октавиа)

комплет

81

Патоснице гумене (Шкода Суперб)

комплет

82

Патоснице итисонске (Шкода Суперб)

комплет

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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83

ПВЦ шелне

ком.

50

84

Пепељара

ком.

2

85

ПП апарат С 1 (ватроспрем)

ком.

2

86

ПП апарат С 2 ( ватроспрем)

ком.

2

87

Прва помоћ ( Еуро)

ком.

10

88

Прслуци флуоросцентни

ком.

5

89

Рам таблице

ком.

5

90

Раткапне, 14 цола /комплет/

паковање

2

91

Раткапне, 15 цола /комплет/

паковање

2

92

Раткапне, 16 цола /комплет/

паковање

2

93

Резервни кључ за точак

ком.

2

94

Ретровизор спољни за "Фиат Пунто"

ком.

2

95

Свећице (Фиат Пунто)

ком.

4

96

Свећице (Шкода Октавиа)

ком.

4

97

Свећице (Шкода Суперб)

ком.

4

98

Сијалице лед диоде

ком.

4

99

Сијалица 12 V 10 W

ком.

4

100

Сијалица 12 V 21 W

ком.

4

101

Сијалица 12 V 21/5 W

ком.

4

102

Сијалица 12 V 3 W

ком.

4

103

Сијалица 12 V 45/55 W

ком.

4

104

Сијалица 12 V 5 W

ком.

4

105

Сијалица 12 V H-1

ком.

4

106

Сијалица 12 V H-1 са појачаним дејством

ком.

4

107

Сијалица 12 V H-3

ком.

4

108

Сијалица 12 V H-3 са појачаним дејством

ком.

4

109

Сијалица 12 V H-4

ком.

4

110

Сијалица 12 V H-4 са појачаним дејством

ком.

4

111

Сијалица 12 V H-7

ком.

4

112

Сијалица 12 V H-7 са појачаним дејством

ком.

4

113

Сијалица 24V H-1 са појачаним дејством

ком.

4

114

Сијалица 24V H-7 са појачаним дејством

ком.

4

115

Сијалица за мигавац „камелеон“

ком.

4

116

Сијалица “canbus”

ком.

4

117

Сијалица за мигавац наранџасте боје

ком.

4

118

Сијалица за рикверц светло 12V са
звучним сигналом

ком.

4

119

Сијалица за рикверц светло 24V са
звучним сигналом

ком.

4

120

Сјај за шофершајбне 1/1 зимски Wurth или
одговарајуће

литар

20

121

Сјај за шофершајбне 1/1 летњи Wurth или
одговарајуће

литар

20

122

Сјај за шофершајбне 1/1-зимски -25 с

литар

50

123

Сјај за шофершајбне 1/1-летњи

литар

50

124

СП гума 155/70 R13 зимске

ком.

4
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125

СП гума 155/70 R13 летње

ком.

4

126

СП гума 165/70 R13 зимске

ком.

4

127

СП гума 165/70 R13 летње

ком.

4

128

СП гума 165/70 R14 зимске

ком.

4

129

СП гума 165/70 R14 летње

ком.

4

130

СП гума 185/65 R15 зимске

ком.

4

131

СП гума 185/65 R15 летње

ком.

4

132

СП гума 195/65 R15 зимске

ком.

4

133

СП гума 195/65 R15 летње

ком.

4

134

СП гума 225/55 R16 зимске

ком.

4

135

СП гума 225/55 R16 летње

ком.

4

136

СП гума 235/55 R17 зимске

ком.

4

137

СП гума 235/55 R17 летње

ком.

4

138

Спојлер предњи десни за Опел Астру

ком.

1

139

Спојлер предњи леви за Опел Астру

ком.

1

140

Спреј за чишћење климе

ком.

5

141

Спреј за командну таблу

ком.

5

142

Средство против цурења хладњака

ком.

2

143

Стругач леда

ком.

10

144

Стругач четка

ком.

10

145

Тахо листићи (125 крушка)

ком.

4

146

Торба за додатну опрему

ком.

5

147

Трака за затезање

паковање

2

148

Трака за крпљење црева хладњака

ком.

2

149

Трака за светлосну групу (у раз. бојама)

ком.

2

150

Трокут (еуро)

ком.

5

151

ком.

5

152

Уже за вучу
Уложак мириса за освеживач у
кабини(Бус)

ком.

5

153

Уље за диференцијал

литар

2

154

Уље за мењач

литар

2

155

Филтер климе "Фиат Пунто"

ком.

2

156

Филтер климе „Шкода Октавиа“

ком.

2

157

Црево обично

м.

10

158

Црево за високи притисак

м

10

159

Чап горива са кључем (Фиат Гранде
Пунто)

ком.

1

160

Челична фелна 15 цола

ком.

4

161

Челична фелна 16 цоли

ком.

4

162

Чеп горива (Флорида)

ком.

1

163

Чистач климе са мирисом

ком.

5

164

Шампон за прање кола

ком.

5

165

Штангла за вучу

ком.

1

166

WD-40 200мл

ком.

5

167

WD-40 400мл

ком.

5
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Напомена:
Количине предметних добара дате су оквирно.
Количине предметних добара које ће се Понуђач сукцесивно испоручивати у периоду важења уговора,
одређиваће Наручилац у складу са својим потребама.
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Наручилац ће током трајања уговора плаћања вршити најкасније у року од 15 дана од дана испостављене
фактуре Понуђача.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Захтеви у погледу рока и начина испоруке добара
Рок за испоруку добара не може бити дужи од 2 дана од дана достављања требовања од стране Наручиоца.
Предметна добра не могу бити испоручена брзом поштом и морају бити испоручена од стране овлашћеног
лица Понуђача.
Захтеви у погледу места испоруке добара
Место испоруке добара је место Наручиоца: Градска управа града Панчева, Панчево, Трг краља Петра I бр.
2-4.
Захтев у погледу рекламационог рока
У случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету испоручених добара, Понуђач је
дужан исте отклонити у року од 48 часова од часа пријема рекламације од стране Наручиоца.
Захтеви 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 на може мењати понуду.
Захтев у погледу рока важења уговора
Уговор се закључује на одређено време, рачунајући од дана потписивања уговора закључно са
31.12.2016.године, односно до износа планираних финансијских средстава Наручиоца, а у складу са
потребама Наручиоца.
Утрошком планираних финансијских средстава Наручиоца за предметне услуге, пре истека уговореног рока,
уговор престаје да важи, о ћему ће Наручилац писменим путем обавестити Понуђача.
Уговорна казна и накнада штете
У случају неиспуњења или несавесног или делимичног испуњења обавеза, уговорна казна износи до 5% од
укупне уговорене вредности набавке.
Уколико Понуђач, који на основу одлуке о додели уговора закључи уговор са Наручиоцем, не испоручи добра у
уговореном року, Наручилац има право да за сваки дан закашњења, захтева уговорену казну од 2‰ (два
промила) од укупне вредности уговора.
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за
учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 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 (члан 75. став 1. тачка 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 (члан 75. став 1. тачка 4) Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).
1.2. 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.
1.3. 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.


УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

2.1 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4.
Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 1. конкурсне документације), којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из
чл. 75.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 (Образац 1. конкурсне документације) 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 2.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона, Наручилац може пре доношења одлуке о додели
уговора да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да затражи да достави копију захтеваних
доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.
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.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних
органа, односно доказе којима се доказује испуњеност обавезних услова из тачке 1.1 овог поглавља, уколико је
уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу
услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а Наручилац може
пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од Понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну
набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.

Градска управа града Панчева
Конкурсна документација бр. XI-13-404- 67/2016

11/33
ОБРАЗАЦ 1.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

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

ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне
набавке мале вредности – Набавка осталих материјала за превозна средства бр. XI-13-404-67/2016, испуњава
све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_________________

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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ОБРАЗАЦ 2.
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

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

ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне
набавке мале вредности – Набавка осталих материјала за превозна средства, бр. XI-13-404-67/2016,
испуњава услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то:
1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица подизвођача и оверена печатом.
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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
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 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.
Понуду доставити на адресу: Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг
краља Петра I бр. 2-4, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности – Набавка осталих материјала
за превозна средства, бр. XI-13-404-67 /2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 14.03.2016. године до
10:00 часова.
Наручилац ће, по пријему 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:

-

Образац 1 - „Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке мале
вредности“ - попуњен, потписан и оверен печатом Понуђача
Образац 2 - „Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75.Закона, у поступку јавне набавке
мале вредности“ - попуњен, потписан и оверен печатом (уколико део предмета јавне набавке поверава
подизвођачу)
Образац понуде - попуњен, потписан и оверен печатом
Модел уговора - попуњен, потписан и оверен печатом
Образац 4. - „Образац структуре цене са упутством како да се попуни” - попуњен, потписан и оверен
печатом
Образац 5. - „Изјава о независној понуди” - попуњен, потписан и оверен печатом

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у
конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној
документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу
(нпр. Изјава о испуњавању обавезних и додатног услова, Изјава о независној понуди), који морају бити
потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе
да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члана 81. Закона.
3.ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован у више партија.
4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
Градска управа града Панчева
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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: Градска управа града Панчева, Агенција за
јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, са назнаком:
„Измена понуде за поступак јавне набавке мале вредности – Набавка осталих материјала за превозна
средства, бр. XI-13-404-67/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за поступак јавне набавке мале вредности – Набавка осталих материјала за превозна
средства, бр. XI-13-404-67/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за поступак јавне набавке мале вредности – Набавка осталих материјала за превозна
средства, бр. XI-13-404-67/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за поступак јавне набавке мале вредности – Набавка осталих материјала за
превозна средства, бр. XI-13-404-67/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као
подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не
може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III
конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење
уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања
испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи
податке из члана 81. став 4. тачке од 1. до 2. Закона и то податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред Наручиоцем и
- опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу 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, односно Изјаву
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име
задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци
одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
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9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Наручилац ће током трајања уговора плаћања вршити најкасније у року од 15 дана од дана испостављене
фактуре Понуђача.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу рока и начина испоруке добара
Рок за испоруку добара не може бити дужи од 2 дана од дана достављања требовања од стране Наручиоца.
Предметна добра не могу бити испоручена брзом поштом и морају бити испоручена од стране овлашћеног
лица Понуђача.
9.3. Захтеви у погледу места испоруке добара
Место испоруке добара је место Наручиоца: Градска управа града Панчева, Панчево, Трг краља Петра I бр.
2-4.
9.4. Захтев у погледу рекламационог рока
У случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету испоручених добара, Понуђач је
дужан исте отклонити у року од 48 часова од часа пријема рекламације од стране Наручиоца.
9.5. Захтеви 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 на може мењати понуду.
9.6. Захтев у погледу рока важења уговора
Уговор се закључује на одређено време, рачунајући од дана потписивања уговора закључно са
31.12.2016.године, односно до износа планираних финансијских средстава Наручиоца, а у складу са
потребама Наручиоца.
Утрошком планираних финансијских средстава Наручиоца за предметне услуге, пре истека уговореног рока,
уговор престаје да важи, о ћему ће Наручилац писменим путем обавестити Понуђача.
9.7. Уговорна казна и накнада штете
У случају неиспуњења или несавесног или делимичног испуњења обавеза, уговорна казна износи до 5% од
укупне уговорене вредности набавке.
Уколико Понуђач, који на основу одлуке о додели уговора закључи уговор са Наручиоцем, не испоручи добра у
уговореном року, Наручилац има право да за сваки дан закашњења, захтева уговорену казну од 2‰ (два
промила) од укупне вредности уговора.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима
које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена
без пореза на додату вредност.
Цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које
Понуђач има у реализацији ове јавне набавке.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Цена је фиксна и не може се мењати.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ
ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Београд, Кнеза
Милоша бр. 20, www.mfin.gov.rs
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству
пољопривреде и заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, www.mpzzs.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање,
борачка и социјалнa питања, Београд, Немањина бр. 22-26, www.minrzs.gov.rs
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12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА
ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Наручилац за ову предметну јавну набавку не захтева средства финансијског обезбеђења, којим понуђачи
обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на располагање.

НА

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Наручиоца: Градска управа града
Панчева, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр.2-4, непосредно на Писарницу Градске управе, путем
електронске поште на e-mail адресу: javne.nabavke@pancevo.rs или факсом на број:013/352-799, тражити од
Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
Наручиоцу и на еветуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана
пре истека рока за подношење понуде.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде који се подноси
непосредно на Писарницу Градске управе или путем електронске поште или факсом, може се доставити сваког
радног дана Наручиоца у периоду од 08 до 15 часова. Уколико је захтев који је поднет непосредно на
Писарницу Градске управе града Панчева или путем електронске поште или факсом достављен након 15
часова или нерадног дана Наручиоца, сматраће се да је примљен наредног радног дана Наручиоца и од када
ће почети да теку законски рокови, у смислу члана 63. став 3. Закона.
Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, бр. XI-13-404-67/2016“.
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.
16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу
да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (Образац 1. конкурсне документације).
17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ
СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине
трећих лица сноси понуђач.
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18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу
уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања
Наручиоца противно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно на Писарницу Градске управе града Панчева, електронском
поштом на e-mail адресу: javne.nabavke@pancevo.rs, факсом на број: 013/352-799 или препорученом
пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца,
осим уколико Законом није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки, најкасније
у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Захтев за заштиту права који се подноси непосредно на Писарницу Градске управе града Панчева или путем
електронске поште или факсом, може се доставити сваког радног дана Наручиоца у периоду од 08 до 15
часова. Уколико је захтев који је поднет непосредно на Писарницу Градске управе града Панчева или путем
електронске поште или факсом достављен након 15 часова или нерадног дана Наручиоца, сматраће се да је
примљен наредног радног дана Наручиоца.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или
конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца
најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико 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 претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до
истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из члaна 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из
члана 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објаввљивања одлуке на
Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су
подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за
подношење захтева из члана 149. ст. 3. и 4. Закона члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог
рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца
захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао
знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара
уколико оспорава одређену радњу Наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна:840-30678845-06,
шифра плаћања: 253, сврха уплате: ЗЗП, затим назив наручиоца и на крају број или ознаку јавне набавке при
чему није дозвољено уписивати никакве додатне речи или интерпункцијске знаке, већ искључиво наведене
појмове у поменутом редоследу, корисник: буџет Републике Србије, позив на број: број или ознаку јавне
набавке. Примери правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос могу се видети у
оквиру
„банера“
на
интернет
страници
Републичке
комисије,
и
то
на
следећем
линку:http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html. Уколико подносилац захтева
оспорава одлуку о додели уговора такса износи 60.000,00 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
19. 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.
Ако Наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач није дужан да
потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве
последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може да закључи
уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Ако је у случају из става 3. овог члана због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег
најповољнијег понуђача, Наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели
уговора.
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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V

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
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ
ЦЕНОМ (Чл. 84. став 4. Закона)
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је дао дужи рок важења понуде.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и рок важења понуде, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача која је по времену приспећа прва примљена.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Градска управа града Панчева
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Понуда брoj ________________ од __________________ године за поступак јавне набавке мале вредности –
Набавка осталих материјала за превозна средства, бр. XI-13-404-67/2016

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

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

број

понуђача

Законски заступник:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора
5ПОНУДУ ПОДНОСИ:

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

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Градска управа града Панчева
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1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Законски заступник:
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:
Законски заступник:
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.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Градска управа града Панчева
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1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Законски заступник:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Законски заступник:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Законски заступник:

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.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Набавка осталих материјала за превозна средства, БР.
XI-13-404-67/2016, у складу са Техничком спецификацијом конкурсне документације Наручиоца
Градска управа града Панчева
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Укупна цена по јединици мере за ставке од 1. до 167.,
у динарима, без ПДВ-а
(по Обрасцу структуре цена)
Укупна цена по јединици мере за ставке од 1. до 167,
у динарима, са ПДВ-ом
(по Обрасцу структуре цена)
Напомена: Укупна цена по јединици мере за ставке од 1. до 167., у динарима, без ПДВ-а, Наручиоцу ће служити за
бодовање понуда.

Рок важења понуде

Рок испоруке добара

Рок важења понуде је ______________дана (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 на може мењати
понуду.
Рок за испоруку добара је _______дана (не може бити дужи од 2 дана)
од дана достављања требовања од стране Наручиоца.

Проценат
укупне
вредности
набавке
или
део
набавке,
који
ће
бити
поверен
подизвођачу:___________________________________________ (попуњава само понуђач који подноси понуду
са подизвођачем)

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.

VII МОДЕЛ УГОВОРА
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МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ ОСТАЛИХ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА

Закључен између:
1. Градске управе града Панчева
са седиштем у Панчеву, Трг краља Петра I бр. 2-4,
ПИБ:101049012, Матични број: 08331537,
Број рачуна: 840-104640-03, Управа за трезор,
коју заступа начелник Милорад Милићевић, дипл. правник
(у даљем тексту: Наручилац)
и
2. ................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.........................., Матични број: ........................................,
Број рачуна: ............................................, Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Добављач),
_____________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Остали (подизвођачи или чланови групе понуђача)
Основ уговора: Спроведен поступак јавне набавке мале вредности
Бр. XI-13-404-67/2016
Датум одлуке о додели уговора: ________________________
Понуда изабраног понуђача број ______ од ____________ године

Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка осталих материјала за превозна средства, на основу спроведеног
поступка јавне набавке мале вредности, Бр. ХI-13-404-67/2016, у свему у складу са Техничком спецификацијом
конкурсне документације Наручиоца и прихваћеном понудом Добављача број ________ од __________ године,
које су саставни део овог Уговора.
Количине предметних добара дате су оквирно у Техничкој спецификацији конкурсне документације, која
је саставни део овог Уговора. Количине добара које ће Добављач сукцесивно испоручивати, у периоду важења
уговора, одређиваће Наручилац у складу са својим потребама.
(Напомена: Члан 2. овог Уговора брише се у зависности од понуде Добављача)
Члан 2.
Добављач се обавезује да самостално, или са подизвођачима, односно као Група понуђача, испоручи
добра из члана 1. овог Уговора.
У случају да Добављач, за поједине послове, односно делове понуде ангажује подизвођаче, одговоран
је Наручиоцу за њихово извршење, као да га је сам извршио.
Уколико Добављач наступа као овлашћени представник Групе понуђача, чланови групе су
неограничено солидарно одговорни Наручиоцу, за извршење уговорених послова.
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У складу са Понудом, Добављач ће реализацију Уговора делимично
поверити______________________________________________________________________________________
_____________________________ (навести назив и седиште сваког ангажованог подизвођача, односно члана
групе понуђача уколико је Добављач у Понуди наступио са подизвођачем/има, односно као група понуђача), и
то за послове -делове
понуде________________________________________________________________________________________
_____________________________________________.
Члан 3.
Уговор се закључује на одређено време, рачунајући од дана потписивања Уговора закључно са
31.12.2016. године, односно до износа планираних финансијских средстава Наручиоца, а у складу са
потребама Наручиоца.
Утрошком планираних финансијских средстава Наручиоца за предметна добра, Уговор престаје да
важи, о чему ће Наручилац писменим путем обавестити Добављача.
Члан 4.
Уговор се закључује до висине износа од _________ динара, без урачунатог ПДВ-а, односно
____________ динара, са урачунатим ПДВ-ом, односно до вредности износа планираних финансијских
средстава Наручиоца за 2016.годину, а на основу и у складу са Планом јавних набавки за 2016 - Градска
управа града Панчева од 23.02.2016.године. (попуњава Наручилац)
Уговорене цене по јединици мере за ставке од 1 до 167, по Обрасцу структуре цене, који је саставни
део Уговора, дате у понуди Добављача, су фиксне и не могу се мењати током трајања уговора.
Наручилац није у обавези да реализује целокупан износ, већ ће се исти реализовати у складу са
стварном потребом Наручиоца.
Средства за реализацију овог Уговора обезбеђена су Одлуком о изменама и допунама Олдуке о буџету
града Панчева за 2016. годину.
Плаћање доспелих обавеза насталих у 2016. години, вршиће се до висине одобрених апропријација за
ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2016. годину.
Цена садржи све трошкове које Добављач има за реализацију ове јавне набавке.
Члан 5.
Наручилац се обавезује да ће плаћања вршити најкасније у року од 15 дана од дана испостављања
фактуре Добављача, на рачун Добављача број _________________ код ___________________ банке.

Члан 6.
Рок за испоруку добара је ______дана од дана достављања требовања од стране Наручиоца, у месту
Наручиоца: Градска управа града Панчева, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4. (Попуњава Понуђач)
Уговорена добра не могу бити испоручена брзом поштом и морају бити испоручена од стране
овлашћеног лица Добављача.
Члан 7.
Добављач гарантује за квалитет испоручених добара, који мора одговарати прописаним
карактеристикама из Техничке спецификације Наручиоца.
Добављач одговара за све скривене мане испоручених добара.
У случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету испоручених добара,
Добављач је дужан исте отклонити у року од 48 часова од часа пријема рекламације од стране Наручиоца.
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Члан 8.
У случају неиспуњења или несавесног или делимичног испуњења обавеза, уговорна казна износи до
5% од укупне уговорене вредности набавке.
Уколико Добављач, који на основу одлуке о додели уговора закључи уговор са Наручиоцем, не
испоручи добра у уговореном року, Наручилац има право да за сваки дан закашњења, захтева уговорену казну
од 2‰ (два промила) од укупне вредности уговора, с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 5%
укупне уговорене вредности.
Члан 9.
За праћење и реализацију овог уговора од стране Наручиоца одређујe се Милан Крстић из Службе за
заједничке послове Градске управе града Панчева.
Члан 10.
Уговорне стране сагласне су да се овај уговор може раскинути једностраном изјавом воље, вансудским
путем, уколико Добављач;
- неблаговремено извршава уговорене обавезе,
- неквалитетно извршава уговорне обавезе,
- на било који други начин, грубо крши одредбе овог Уговора
- у случају да се стекну услови за раскид уговора који не обухватају горе наведене разлоге
Уговорне стране су сагласне да у случају раскида Уговора, Добављач нема право на накнаду штете.
Члан 11.
На сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима Републике Србије.
Евентуалне спорове, који проистекну приликом реализације овог Уговора, уговорне стране ће покушати
да реше споразумно и у духу добрих пословних обичаја, а ако то не буде могуће, пристају на надлежност
стварно надлежног суда у Панчеву.
Члан 12.
Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 5 (пет) примерака, а
Добављач 3 (три) примерка, за своје потребе.

ДОБАВЉАЧ
______________________

НАРУЧИЛАЦ
______________________

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем и
понуђач је у обавези да овај модел уговора потпише, овери печатом и достави уз понуду.
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VIII ОБРАЗАЦ 3.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач____________________ [навести назив понуђача], доставља
укупан износ и структуру трошкова припреме понуде за поступак јавне набавке мале вредности - Набавка
осталих материјала за превозна средства, бр. XI-13-404-67/2016, како следи у табели
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

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

Датум:_________________

М.П.

Потпис понуђача
________________________

Напомена: Достављање Обрасца 3. није обавезно.
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IX ОБРАЗАЦ 4.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Предмет јавне набавке, Бр. ХI-13-404-67 /2016, су услуге – Набавка осталих материјала за превозна средства
и то:

Редни
број

ВРСТЕ МАТЕРИЈАЛА

Јединица
мере

Цена по
јединици мере,
у динарима
без ПДВ-а

1.

2.

3.

4.

1.

Адитив за гориво-бензин

ком.

2.

Адитив за гориво-дизел

ком.

3.

Акумулатор 12/100 ah

ком.

4.

Акумулатор 12/180 ah (за аутобус)

ком.

5.

Акумулатор 12/45 ah

ком.

6.

Акумулатор 12/55 ah

ком.

7

Акумулатор 12/66 ah

ком.

8

Акумулатор 12/72 ah

ком.

9

Акумулатор 44 ah "Varta" или
одговарајуће

ком.

10

Акумулатор 52 аh "Varta" или
одговарајуће

ком.

11

Амортизер задња врата "Шкода
Октавиа"

ком.

12

Амортизер задња врата "Шкода
Сурперб"

ком.

13

Амортизер задња врата "Фиат Пунто"

ком.

14

Антена кровна

ком.

15

Антимаглин

ком.

16

Антифриз 100%

литар

17

Антифриз 40%

литар

18

Антифриз Г11

литар

19

Антифриз Г12

литар

20

Апарат за мирис

21

АТФ уље

22

Ауто компресор за гуме

ком.

23

Ауто радио sa USB-om

ком.

24

Батеријске лампе

ком.

25

Брезон точка (за Фиат Пунто)

ком.

26

Брезон точка (за Шкоду)

ком.

27

Гарнитура осигурачa (убодних) 12v

ком.

28

Гарнитура осигурача (убодних) 24v

ком.

29

Гарнитура сигурносних шрафова за
већа возила

паковање

30

Гарнитура сијалица (H4)

ком.

31

Гарнитура сијалица (H7)

ком.

ком.
литар
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32

Глицерин за кедер гуму

ком.

33

Дестилована вода 1/1

34

Дизалица (жаба)

ком.

35

Дизалица (хидраулична)

ком.

36

Еуро сет

37

Исправљач за aуто : 6V/12V/ 24V

ком.

38

Каблови за паљење мотора

ком.

39

Каблови за свећице, комплет "Застава
Флорида"

ком.

40

Кадица за гепек велика

ком.

41

Кадица за гепек средња

ком.

42

Канеба-јеленска кожа

ком.

43

Кесе за отпатке (Бус)

ком.

44

Комплет гуми дефект

ком.

45

Кочионо уље УКТ

46

Ланци за снег, 14 цола

паковање

47

Ланци за снег, 15 цола

паковање

48

Ланци за снег, 16 цола

паковање

49

Лопата за снег

ком.

50

магична крпа

ком.

51

Мерач антифриза

ком.

52

Метлица за аутобус Рено (туристички)

ком.

53

Метлице брисача за "Заставу 101"

ком

54

Метлице брисача за "Југо"

ком

55

Метлице брисача за "Фиат Пунто"

ком

56

Метлице брисача за „Шкода“

ком

57

Метлице већих формата

ком

58

Мирис боца

ком.

59

Миришљаве јелкице

ком.

60

Моторно уље 10/40
Elf или одговарајуће

литар

61

Моторно уље 10/40

литар

62

Моторно уље 15/40
Elf или одговарајуће

литар

63

Моторно уље 15/40

литар

64

Моторно уље 5/30

литар

65

Моторно уље 5/40 Elf или одговарајуће

литар

66

литар

67

Моторно уље 5/40
Моторно уље за аутобус 10/40
(30.000км)

68

Облога волана

ком.

69

Освеживач за возила бочице

ком.

70

Освеживач-лименка

ком.

71

Освеживач за возила “јелкица”

ком.

72

Парфем спреј за ауто /концетрат/

ком.

73

Патоснице гумене – стандард

литар

паковање

литар

литар

комплет
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74

Патоснице итисонске - стандард

комплет

75

Патоснице гумене (Фиат Гранде Пунто)

комплет

76

Патоснице итисонске (Фиат Гранде
Пунто)

комплет

77

Патоснице гумене (Фиат Пунто)

комплет

78

Патоснице итисонске (Фиат Пунто)

комплет

79

Патоснице гумене (Шкода Октавиа)

комплет

80

Патоснице итисонске (Шкода Октавиа)

комплет

81

Патоснице гумене (Шкода Суперб)

комплет

82

Патоснице итисонске (Шкода Суперб)

комплет

83

ПВЦ шелне

ком.

84

Пепељара

ком.

85

ПП апарат С 1 (ватроспрем)

ком.

86

ПП апарат С 2 ( ватроспрем)

ком.

87

Прва помоћ ( Еуро)

ком.

88

Прслуци флуоросцентни

ком.

89

Рам таблице

ком.

90

Раткапне, 14 цола /комплет/

паковање

91

Раткапне, 15 цола /комплет/

паковање

92

Раткапне, 16 цола /комплет/

паковање

93

Резервни кључ за точак

ком.

94

Ретровизор спољни за "Фиат Пунто"

ком.

95

Свећице (Фиат Пунто)

ком.

96

Свећице (Шкода Октавиа)

ком.

97

Свећице (Шкода Суперб)

ком.

98

Сијалице лед диоде

ком.

99

Сијалица 12 V 10 W

ком.

100

Сијалица 12 V 21 W

ком.

101

Сијалица 12 V 21/5 W

ком.

102

Сијалица 12 V 3 W

ком.

103

Сијалица 12 V 45/55 W

ком.

104

Сијалица 12 V 5 W

ком.

105

Сијалица 12 V H-1

ком.

106

Сијалица 12 V H-1 са појачаним
дејством

ком.

107

Сијалица 12 V H-3

ком.

108

Сијалица 12 V H-3 са појачаним
дејством

ком.

109

Сијалица 12 V H-4

ком.

110

Сијалица 12 V H-4 са појачаним
дејством

ком.

111

Сијалица 12 V H-7

ком.

112

Сијалица 12 V H-7 са појачаним
дејством

ком.

113

Сијалица 24V H-1 са појачаним
дејством

ком.

114

Сијалица 24V H-7 са појачаним

ком.
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дејством
115

Сијалица за мигавац „камелеон“

ком.

116

Сијалица “canbus”

ком.

117

Сијалица за мигавац наранџасте боје

ком.

118

Сијалица за рикверц светло 12V са
звучним сигналом

ком.

119

Сијалица за рикверц светло 24V са
звучним сигналом

ком.

120

Сјај за шофершајбне 1/1 зимски Wurth
или одговарајуће

литар

121

Сјај за шофершајбне 1/1 летњи Wurth
или одговарајуће

литар

122

Сјај за шофершајбне 1/1-зимски -25 с

литар

123

Сјај за шофершајбне 1/1-летњи

литар

124

СП гума 155/70 R13 зимске

ком

125

СП гума 155/70 R13 летње

ком

126

СП гума 165/70 R13 зимске

ком.

127

СП гума 165/70 R13 летње

ком.

128

СП гума 165/70 R14 зимске

паковање

129

СП гума 165/70 R14 летње

ком.

130

СП гума 185/65 R15 зимске

ком.

131

СП гума 185/65 R15 летње

ком.

132

СП гума 195/65 R15 зимске

ком.

133

СП гума 195/65 R15 летње

ком.

134

СП гума 225/55 R16 зимске

ком.

135

СП гума 225/55 R16 летње

ком.

136

СП гума 235/55 R17 зимске

ком.

137

СП гума 235/55 R17 летње

ком.

138

Спојлер предњи десни за Опел Астру

ком.

139

Спојлер предњи леви за Опел Астру

ком.

140

Спреј за чишћење климе

ком.

141

Спреј за командну таблу

ком.

142

Средство против цурења хладњака

ком.

143

Стругач леда

ком.

144

Стругач четка

ком.

145

Тахо листићи (125 крушка)

ком.

146

Торба за додатну опрему

ком.

147

Трака за затезање

148

Трака за крпљење црева хладњака

ком.

149

Трака за светлосну групу (у раз. бојама)

ком.

150

Трокут (еуро)

ком.

151

ком.

152

Уже за вучу
Уложак мириса за освеживач у
кабини(Бус)

153

Уље за диференцијал

литар

154

Уље за мењач

литар

155

Филтер климе "Фиат Пунто"

паковање

ком.

ком.
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156

Филтер климе „Шкода Октавиа“

ком.

157

Црево обично

м.

158

Црево за високи притисак

м

159

Чап горива са кључем
(Фиат Гранде Пунто)

ком.

160

Челична фелна 15 цола

ком.

161

Челична фелна 16 цоли

ком.

162

Чеп горива (Флорида)

ком.

163

Чистач климе са мирисом

ком.

164

Шампон за прање кола

ком.

165

Штангла за вучу

ком.

166

WD-40 200мл

ком.

167

WD-40 400мл

ком.

УКУПНА ЦЕНА ЗА СТАВКЕ ОД 1 ДО 167

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
-у колону 4. уписати колико износи цена по јединици мере у динарима без ПДВ-а, за тражени предмет јавне
набавке;
- у колону 5. уписати колико износи цена по јединици мере у динарима, са ПДВ-ом, за тражени предмет јавне
набавке,
У реду "Укупна цена за ставке од 1. до 167.", колона 4 и 5, уноси се збир вредности предходних редова која
представљају укупну вредност понуде без ПДВ-а (колона 4) и са ПДВ-ом (колона 5).

Место:________________
Датум:_________________

М.П.

Градска управа града Панчева
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Потпис понуђача
_______________
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X ОБРАЗАЦ 5.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

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

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду за поступак јавне
набавке мале вредности – Набавка осталих материјала за превозна средства, бр. XI-13-404-67/2016, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима

Датум: _____________

М.П.

Потпис понуђача
_______________________

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

Градска управа града Панчева
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XI ОБРАЗАЦ 6.
ПОШИЉАЛАЦ :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

АДРЕСА НАРУЧИОЦА:
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
26000 ПАНЧЕВО, ТРГ КРАЉА ПЕТРА I БР. 2-4

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
НАБАВКА ОСТАЛИХ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА

БР. XI-13-404-67/2016

НЕ ОТВАРАТИ
-ПОНУДА-

Напомена: Образац 6. је пожељно налепити на коверту понуде.

Градска управа града Панчева
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