Набавка добара- два pick up моторна возила са расхладним уређајем
Назив наручиоца: Институт за хигијену и технологију меса
Адреса наручиоца: Ул: Каћанског бр. 13, 11000 Београд
Интернет страница наручиоца: www.inmes.рс
Врста наручиоца: Установа
Врста поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Врста предмета: ДОБРА
Контакт: Саша Пречаница, телефон: 011 2650 655
БРОЈ JАВНЕ НАБАВКЕ: 4/18
Број:
ДАНА: 14.09.2018. годинe

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ДВА PICK UP МОТОРНА ВОЗИЛА СА
РАСХЛАДНИМ УРЕЂАЈЕМ
НА ЛИЗИНГ У ТРАЈАЊУ ОД 5 ГОДИНA (60 месеци)

Редни број јавне набавке 4/2018

Ознака из општег речника набавки:

34131000 Pick up Теретни аутомобили са расхладним уређајима 2 комада
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САСТАВЕ ПОНУДУ
1. ПРЕДМЕТ
Наручилац позива заинтересоване понуђаче да поднесу своје понуде за набавку
добара – Pick up Теретни аутомобили са расхладним уређајима 2 комада
2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Понуђач треба пажљиво да проучи конкурсну документацију као и сва упутства,
обрасце, услове уговора и спецификацију. Уколико понуђач не достави све тражене
податке, не испуни све тражене услове и не достави све доказе захтеване конкурсном
документацијом или достави понуду која према својој суштини не одговара конкурсној
документацији у свему, имаће за резултат одбијање понуде.
3. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Потенцијални понуђач коме су потребна додатна објашњења у вези конкурсне
документације или појашњења у вези са припремањем понуде, може да се обрати
наручиоцу у писаном облику на адресу наручиоца: Институт за хигијену и технологију
меса Београд, Каћанског бр. 13. 11000 Београд или факсом број: 011-2651 825.
Особа за контакт: Саша Пречаница, телефон: 011 2650 655.
Све захтеве везане за додатна објашњења треба доставити наручиоцу најкасније
5 дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће на захтев заинтересованом
лицу доставити одговор у писаном облику или путем факса у року од 3 дана од дана
пријема захтева, а истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки
и својој интернет адреси.
4. ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни
конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на
Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуде, наручилац је дужан да продужи рок за
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока на Порталу јавних
набавки и својој интернет страници.
5. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, упутства,
спецификацију, као и посебне захтеве, попуни образац понуде, остале обрасце,
приложи захтеване изјаве, документа и доказе, оверене на захтевани начин, те тако
комплетирану понуду достави у року дефинисаном конкурсном документацијом.
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Приложену спецификацију попунити за сва понуђена возила, јер ће у
супротном понуда бити одбијена као неодговарајућа.
Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и
прихватио све услове из конкурсне документације.
Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно прикупљених
информација, или погрешно процењених околности или услова, односно недовољног
знања, Наручилац ће одбити као неосноване.
Понуђач може поднети само једну понуду за сваку партију.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач.
Није дозвољено подношење понуде у електронском облику.
6. РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ
Важност понуде мора бити 30 дана од дана отварања понуда.
7. ПОДИЗВОЂАЧИ
У случају да понуђач наступа са подизвођачем у обрасцу понуде ће заокружити
опцију „са подизвођачем“.
Ако понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача мора поднети:
- попуњен образац изјаве о испуњености обавезних услова утврђених Законом
о јавним набавкама „Образац број 1“
- попуњен образац изјаве о прихватању услова из конкурсне документације
„Образац број 2 “
- попуњен образац Подаци о подизвођачу „Образац број 3“
Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла наручиоцу без
обзира на број подизвођача.
Понуђач који поднесе понуду самостално не може бити и подизвођач у некој
другој понуди.
8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
У случају да група понуђача подноси заједничку понуду у обрасцу понуде ће
заокружити опцију „као група понуђача“.
Ако група понуђача подноси заједничку понуду, мора поднети Споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,
а који обавезно садржи податке о члану групе који је носилац посла, понуђачу који ће
потписати уговор, дати средства обезбеђења, издати рачун и рачун на који ће бити
извршено плаћање као и обавезама сваког понуђача из групе понуђача за извршење
уговора.
Сваки понуђач из групе понуђача мора доставити:
- попуњен образац изјаве о испуњености обавезних услова утврђених Законом о
јавним набавкама, „Образац број 1“
- попуњен образац изјаве о прихватању услова из конкурсне документације,
„Образац број 2“
- попуњен образац изјаве о кадровској и техничкој опремљености, ''Образац 2А''
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- попуњен образац Подаци о члану групе понуђача за сваког члана групе
понуђача „Образац број 3 “
- попуњен образац Изјаве о поштовању прописа о заштити животне средине,
заштити на раду, и запошљавању, „Образац број 5“
Понуђач који подноси понуду самостално не може се у другој понуди појавити
као члан групе понуђача.
Приликом подношења заједничке понуде дозвољено је фотокопирање
конкурсне документације ради уношења података чланова групе понуђача од којих
сваки засебно потпису копију траженог обрасца.
Понуђачи одговарају наручиоцу неограничено солидарно.
9. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ
Понуде са комплетно захтеваном документацијом подносе се непосредно или
путем поште у затвореној коверти или кутији, на адресу: Институт за хигијену и
технологију меса , Каћанског број 13, 11000 Београд, са назнаком: „Не отваратиПонуда за набавку добара – два pick up моторна возила са расхладним уређајем, јн.бр.
4/18, у року од 10 (десет) дана од дана објављивања позива и конкурсне документације
на Порталу јавних набавки, односно до 28.09. 2018. године до 10,00 часова.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца
најкасније последњег дана наведеног рока, односно до 28.09.2018.године до 10,00
часова.
Неблаговремене понуде неће се разматрати, него ће се неотворене вратити
понуђачу.
На полеђини коверте навести назив и пуну пословну адресу понуђача, као и име
особе за контакт и број телефона.
Сваки упис у текст, брисање или уписивање преко постојећег текста ће бити
важеће само ако је исти печатирала и парафирала овлашћена особа.
Понуђач може поднети само једну понуду.
Сви појединачни обрасци који су саставни део понуде треба да буду попуњени,
потписани и оверени печатом на свакој страни.
Сви документи поднети уз понуду, треба да буду повезани тако да се не могу
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови односно
прилози, а да се видно не оштете листови или целина тих докумената (повезано
јемствеником - концем и оверено печатом).
10. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено и никакав предлог у том
погледу неће бити разматран.
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11. ИЗМЕНА И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач може да допуни, измени или опозове своју понуду пре истека рока за
подношење понуда, а измена или повлачење понуде је пуноважно ако наручилац
прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде, пре истека
рока за подношење понуда.
Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење
понуде. Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за
подношење понуда.
12. ДАВАЊЕ ОБЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПОНУДАМА
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледању, вредновању и упоређивању понуда. Овакво објашњење се може
затражити након отварања понуда, све до доношења Одлуке о избору најповољније
понуде.
Захтеви за објашњење као и одговори на исте ће бити достављени у писаном
облику и неће се тражити, нудити или дозволити никакве промене у цени или
садржају понуде, сем ако се не захтева потврда исправке рачунских грешака које је
наручилац уочио приликом разматрања понуда.
13. ЈЕЗИК
Понуда и сви документи као и преписка везана за понуду мора бити на српском
језику.
14. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ










Попуњен, потписан и оверен Образац понуде ове конкурсне документације
образац Изјаве о испуњености обавезних услова утврђених Законом о јавним
набавкама, „Образац број 1“, попуњава, потписује и оверава понуђач и
подизвођачи односно понуђач из групе понуђача, уколико понуђач не наступа
самостално
Попуњена, потписана и оверена Изјава - „Образац број 2“, попуњава, потписује
и оверава понуђач и подизвођачи односно понуђач из групе понуђача, уколико
понуђач не наступа самостално
Попуњен, потписан и оверен Образац Подаци о подизвођачу – понуђачу из
групе понуђача – „Образац број 3“, доставити само у случају ако наступа са
подизвођачем или групом понуђача
Споразум о заједничкој понуди
Попуњена, потписана и оверена Изјава о независној понуди „Образац број 4“
Попуњена, потписана и оверена Изјава о поштовању прописа о заштити
животне средине, заштити на раду, и запошљавању, „Образац број 5“
Попуњен, потписан и оверен „Образац број 6“ Образац трошкова припреме
понуде
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Попуњена и потписана изјава о достављању менице и меничног овлашћења за
добро извршење посла, ''Образац бр. 7''
Попуњен, потписан и оверен Модел уговора, свака страна Модела уговора, у
коме морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно понуђач и
сви подизвођачи, уколико понуђач не наступа самостално, као и број партије на
коју се односи уговор
Попуњен, потписан и оверен Образац структуре цене, спецификација
потребних услуга на местима где је то предвиђено овом конкурсном
документацијом као и број партије на коју се односи
15. ВАЛУТА

Цену треба навести у еврима, без ПДВ-а, и иста мора бити фиксна тј. не може
се мењати.
16. РОК ИСПОРУКЕ
Испорукa потребних добара је максимално 10 дана за теретна pick up моторна
возила са расхладним уређајима комада 2, од дана закључења уговора.
17. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ
Одлука о додели Уговора о јавној набавци добара донеће се применом критеријума
„најнижа понуђена цена“, у случају да два или више понуђача понуде исту цену,
предност има понуда која је раније пристигла у пријемну канцеларију наручиоца.
18. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда извршиће се 28.09.2018.godine, у просторијама
Института за хигијену и технологију меса, Београд, Каћанског 13 са почетком у 12,00
часова. Представник Понуђача може присуствовати јавном отварању понуда уз
писмено овлашћење издато од стране тог Понуђача.
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је најкасније 3 дана од дана
отварања понуда.
Неблаговремено достављене понуде се неће отварати, него ће се неотворене
вратити понуђачу.
Записник о отварању понуда доставиће се понуђачима у року од три дана од
дана окончања поступка јавног отварања понуда, односно одмах присутним
понуђачима.

19. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Наручилац ће у року од три дана од дана доношења Одлуке о додели уговора
исту поставити на Портал јавних набавки.
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20. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може поднети понуђач односно свако заинтересовано
лице које има интерес да му се додели уговор о јавној набавци, у складу са одредбама
члана 148. до 156. Закона о јавним набавкама.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.
21.ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Изабрани понуђач је дужан да закључи уговор са наручиоцем у року од пет
дана од дана протека рока за улагање захтева за заштиту права. У случају одустајања
или неодазивања позиву за закључење уговора, Наручилац има право да закључи
уговор о набавци са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом сваку
страну, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.
22.РАЗЛОГ ЗБОГ КОЈЕГ СЕ МОЖЕ ОДУСТАТИ ОД УГОВОРА
Наручилац задржава право да:
-

обустави поступак у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Назив Понуђача :____________________________________________________
Седиште Понуђача : _________________________________________________
Адреса седишта Понуђача : ___________________________________________
Матични број : ______________________________________________________
Шифра делатности : _________________________________________________
Порески идент. број (ПИБ) : ___________________________________________
Понуђач наступа:
а) самостално
б) са подизвођачем, у висини од _____% , укупне вредности набавке поверене
подизвођачу
в) као група понуђача
( заокружити једну од понуђених опција )
Број рачуна и банка код које се води: __________________________________
Телефон: __________________________________________________________
Име и презиме овлашћеног лица ( потписник уговора ):
___________________________________________________________________
Датум и број понуде:
_____________________________________________
ПРЕДМЕТ: Понуда за набавку добара – теретних моторних pick up возила са
расхладним уређајима 2 комада, јн. 4/18 .
УСЛОВИ ПОНУДЕ:
Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуде.
1. Понуђена цена у еурима без ПДВ-а:
___________________________________ еура без ПДВ-а
2. Рок испоруке : __________________дана
(максимално 10 дана од дана закључења уговора).
3. Рок плаћања:
____________________________________
Бруто набавна вредност:__________________________________
Учешће:
____________________________________
Број рата и њихово доспеће:_______________________________
Каматна стопа:
____________________________________
Износ месечне рате: ____________________________________
Улазни ПДВ:
____________________________________
Учешће:
____________________________________
Трошкови обраде:
____________________________________
ПДВ на камату:
____________________________________
1. рата:
____________________________________
Прво плаћање:
____________________________________
Понуда банке:
____________________________________
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Напомена: финансијски лизинг на 5. година
Обавезно приложити понуду лизинг куће за финансијски лизинг у
трајању од 5. Година (60 месеци) и учешћем од максимало 30%, понуду
доставити у еврима, где ће се приликом отплате примењивати средњи курс НБС
на дан уплате.

М.П.

Потпис овлашћеног лица
____________________
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Образац бр. 1
Назив и седиште Понуђача:__________________________________________
Адреса седишта Понуђача :___________________________________________
Телефон :__________________________________________________________
Матични број :______________________________________________________
Шифра делатности :_________________________________________________
Порески идентификациони број ( ПИБ):________________________________

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ
ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу
изјављујем да је ___________________________________________________,
( назив правног лица)
у складу са важећим законским прописима, регистровано за обављање делатности која
је предмет ове јавне набавке, да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита и кривично дело преваре, да му није изречена мера
забране обављања делатности која је на снази у време објављивања,односно слања
Позива за подношење понуде и да је исто измирило све доспеле порезе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе, када има
седиште на њеној територији.
НАПОМЕНА: У случају да понуђач наступа са подизвођачем или са понуђачем из
групе понуђача овај образац попуњава, потписује и оверава и подизвођач односно
понуђач из групе понуђача.
За подизвођаче или понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца.
У _________________
Дана:______________
М.П.

Потпис овлашћеног лица
________________________
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Образац бр.2

Назив понуђача:____________________________________________________
Адреса седишта понуђача : __________________________________________
Телефон :__________________________________________________________
Матични број : _____________________________________________________
Шифра делатности :_________________________________________________
Порески идентификациони број ( ПИБ):________________________________

ИЗЈАВА
Понуђач_______________________________________________________
изјављује да у потпуности прихвата све услове наведене у Позиву за подношење
понуда и конкурсној документацији Наручиоца за набавку добара – два pick up
моторна возила са расхладним уређајем, јн. 4/18.

НАПОМЕНА: У случају да понуђач наступа са подизвођачем или са понуђачем из
групе понуђача овај образац попуњава, потписује и оверава и подизвођач односно
понуђач из групе понуђача.
За подизвођаче или понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца.
У _______________________
Дана ____________________
М. П.
Потпис овлашћеног лица
_____________________
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ОБРАЗАЦ 2А
____________________________________________________
Назив и адреса понуђача
Место:_________________
Датум:_________________
ИЗЈАВА O ТЕХНИЧКОЈ И КАДРОВСКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да поседујем
све неопходне техничке и кадровске капацитете за учешће у поступку јавне набавке
добара чији су предмет добра два pick up моторна возила са расхладним уређајем, јн.
4/18 и за реализацију Уговора у овој јавној набавци.
Такође изјављујемо да смо при састављању своје понуде поштовали обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине и да гарантујемо да смо имаоци права интелектуалне
својине. Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних
прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoсиће пoнуђaч.
Датум: _______________
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П.

___________________________________

НАПОМЕНА:
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује
понуђач за подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује
сваки члан групе понуђача.
Образац копирати у потребном броју примерака.

Страна 12 од 26

Набавка добара- два pick up моторна возила са расхладним уређајем
Образац бр.3

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ ИЛИ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Назив подизвођача/ понуђач из групе понуђача ________________________
Адреса седишта подизвођача/понуђач из групе понуђача ________________
_________________________________________________________________
Матични број _____________________________________________________
Шифра делатности ________________________________________________
Порески идентификациони број ( ПИБ ) _______________________________
Број рачуна и банка код које се води:
________________________________________________________________
Телефон ________________________________________________________
Име и презиме овлашћеног лица ( потписник уговора ):
________________________________________________________________

НАПОМЕНА: У случају да понуђач наступа са подизвођачем или са понуђачем из
групе понуђача овај образац попуњава, потписује и оверава и подизвођач односно
понуђач из групе понуђача.
За подизвођаче или понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца.
У _______________________
Дана ____________________
М.П.

Потпис овлашћеног лица
____________________
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Образац бр.4
Назив понуђача:_____________________________________________________
Адреса седишта понуђача : ___________________________________________
Телефон :___________________________________________________________
Матични број : ______________________________________________________
Шифра делатности :__________________________________________________
Порески идентификациони број ( ПИБ):_________________________________

ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Понуђач___________________________________________________________
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављује да је у поступку јавне
набавке добара – два pick up моторна возила са расхладним уређајем, јн. 4/18.
независну понуду, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
НАПОМЕНА: У случају да понуђач наступа са подизвођачем или са понуђачем из
групе понуђача овај образац попуњава, потписује и оверава и подизвођач односно
понуђач из групе понуђача.
За подизвођаче или понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца.
У _______________________
Дана ____________________

М. П.
Потпис овлашћеног лица
_____________________
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Образац бр.5

Назив понуђача:_____________________________________________________
Адреса седишта понуђача : ___________________________________________
Телефон :__________________________________________________________
Матични број : ______________________________________________________
Шифра делатности :__________________________________________________
Порески идентификациони број ( ПИБ):__________________________________

ИЗЈАВА
Понуђач____________________________________________________________
изјављује да је у поступку јавне набавке добара –– два pick up моторна возила са
расхладним уређајем, јн. 4/18. поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да
понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
НАПОМЕНА: У случају да понуђач наступа са подизвођачем или са понуђачем из
групе понуђача овај образац попуњава, потписује и оверава и подизвођач односно
понуђач из групе понуђача.
За подизвођаче или понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца.
У _______________________
Дана ____________________
М. П.
Потпис овлашћеног лица
_____________________
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Образац бр.6

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ( «Сл.гласник РС» 124/2012 и
68/2015) као и чланом 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације ( «Сл.гласник РС» 29/2013) достављамо образац са структуром
трошкова за припремање понуде у поступку јавне набавке добара – два pick up
моторна возила са расхладним уређајем, јн. 4/18 и то :
За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у предметној јавној
набавци,
Понуђач:____________________________, из ______________________ изјављује да је
имао следеће трошкове :

1. Трошкове прибављања средстава обезбеђења _______________ динара без ПДВ-а
2. Трошкове израде узорка или модела________________________ динара без ПДВ-а

НАПОМЕНА : Сходно члану 88. ст. 2 ЗЈН ( «Сл.гласник РС» 124/2012 и 68/2015),
трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Изузетно, само ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади горе наведене трошкове, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова.
У случају непостојања горе наведених трошкова, овај образац потписати и оверити без
попуњавања.
НАПОМЕНА: У случају да понуђач наступа са подизвођачем или са понуђачем из
групе понуђача овај образац попуњава, потписује и оверава и подизвођач односно
понуђач из групе понуђача.
За подизвођаче или понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца.
У ____________________
Дана ____________________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
___________________________
ОБРАЗАЦ 7.
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________________________________________________
Назив и адреса понуђача
Место:_____________
Датум:_____________
ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА
ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели
Уговор за јавну набавку добара –два pick up моторна возила са расхладним уређајем,
јн. 4/18 на дан закључења Уговора, доставити бланко сопствену меницу регистровану
код пословне банке и менично овлашћење за добро извршење посла, у износу од 10 %
од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у корист наручиоца, која треба да буде са
клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења до окончања
испоруке, с тим да евентуални продужетак рока за испоруку има за последицу и
продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће
бити продужен и рок за испоруку.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

__________________________________
М.П.

Напомена: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује
овлашћени представник групе понуђача.
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МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ДВА PICK UP МОТОРНА ВОЗИЛА СА РАСХЛАДНИМ УРЕЂАЈЕМ

јн. 4/18.

Закључен у Београду дана ___________________ 2018. године између:
1. Института за хигијену и технологију меса, Каћанског 13, 11000 Београд, ПИБ
100265676, Матични број 07020074, број текућег рачуна 205-7803-56, који заступа
директор др Весна Ђорђевић ( у даљем тексту: Наручилац - Купац ),

и
2. ____________________________ , из __________________ , улица
_______________________, ПИБ ________________, матични број _____________,
рачун број ___________________ који се води код ________________________ , кога
заступа _______________________________
(у даљем тексту: Понуђач - Продавац)
и
3. ______________________________ , из ____________________ , улица
_____________________ , ПИБ _______________ , матични број
_______________,
рачун број ___________________ који се води код
_______________________, кога заступа __________________________
(у даљем тексту: Давалац лизинга).
НАПОМЕНА: У случају да изабрани понуђач наступа са подизвођачем, односно
као понуђачем из групе понуђача, у уговору ће бити наведени назив подизвођача,
односно понуђача из групе понуђача.
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
ОСНОВ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац је одлуком о додели уговора број ______________________ од
_____________________
године изабрао Понуђача _____________________ као
најповољнијег понуђача за партију_______.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет Уговора је купопродаја Pick up Теретни аутомобили са расхладним
уређајима 2 комада, ЈНМВ 4/18.
Саставни део овог Уговора су:
- понуда Понуђача;
- техничка спецификација добара са обрасцем структуре цене.
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ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ ДОБАРА
Члан 3.
Вредност добара – два pick up моторна возила са расхладним уређајем марке
___________, јн. 4/18. на лизинг у трајању од 5 година, дата је у понуди продавца број
___________________ од _____________ године износи ____________________ еура и
словима ( ________________________) без урачунатог пореза на додату вредност,
односно ____________________ еура и словима (________________________) са
урачунатим порезом на додату вредност (приликом отплате примењивати средњи курс
НБС на дан уплате).
Цена коју је Продавац навео у својој понуди је фиксна и не може се мењати за
време трајања уговора.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА - КУПЦА
Члан 4.
Наручилац прихвата цену дату у понуди Понуђача и обавезује се да ће плаћање
бити извршено на текући рачун даваоца лизинга број ___________________ код
___________________________.
ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА - ПРОДАВЦА
Члан 5.
Продавац се обавезује да Купцу испоручи понуђена моторна возила у складу са
понудом продавца број ____________________ од ________________ године и
спецификацијом возила која је саставни део овог уговора а све по цени датој у члану 3.
овог уговора.
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 6.
Продавац се обавезује да уговорено добро испоручи у року од ____ (_____) дана
од дана закључења уговора, на локацији продавца, __________________________
УГОВОРНЕ КАЗНЕ
Члан 7.
Ако Продавац не испоручи добро у количини, траженом квалитету, а све у
складу са спецификацијом добара и у року предвиђеном у захтеву купца, Купац ће
зарачунати пенале у износу од 1% цене дате за добра из спецификације чија испорука
касни, за сваки дан закашњења с тим што укупан износ пенала зарачунатих због
кашњења може износити максимално 10% од укупно уговорене цене
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ГАРАНТНИ РОК
Члан 8.
Гарантни рок износи ____ (___________) месеца од дана извршене
примопредаје возила уз ограничење_________(______________) пређених километара,
односно од дана испоруке добара по испостављеном рачуну (фактури) са тачно
наведеним називом испорученог добра.
Купац и Продавац ће записнички констатовати преузимање возила приликом
испоруке возила у седишту Продавца.
Гарантни рок за испоручено путничко возило почиње да тече од датума када је
записнички констатовано преузимање возила. Продавац се обавезује да приликом
примопредаје возила достави Купцу гарантну и сервисну књижицу за предметно
возило.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и очигледних
одступања испорученог возила од карактеристика возила предиђених спецификацијом,
Продавац мора исте отклонити најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана
сачињавања записника о рекламацији.
Сервисирање возила које је предмет овог уговора у гарантном року, вршиће се у
овлашћеном сервису Продавца. Продавац је обавезан да обезбеди снабдевање
оригиналним резервним деловима за испоручено путничко возило у трајању гарантног
рока.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
На сва питања која нису регулисана овим Уговором примењиваће се
одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези са овим Уговором
решавати споразумно, а за случај да то није могуће спор ће се решавати пред
Привредним судом у Пожаревцу.
Члан 10
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 3 (три) задржава
Купац, а 2 (два) Продавац и 1 (један) Давалац лизинга.
ПОНУЂАЧ - ПРОДАВАЦ:

НАРУЧИЛАЦ - КУПАЦ:

___________________________

_______________________
ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА:

___________________________
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СПЕЦИФИКАЦИЈА
СА
ОБРАСЦЕМ
СТРУКТУРЕ
ЦЕНЕ
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СПЕЦИФИКАЦИЈА МИНИМАЛНИХ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА,
ОПРЕМЕ И ДРУГИХ ЗАХТЕВА ЗА: Pick up Теретни аутомобили са

расхладним уређајима 2 комада
НОВО ТЕРЕТНО ВОЗИЛО

2 КОМ.

- vrsta vozila: teretni pick-up sa zatvorenim tovarnim prostorom – monovolumen
Minimalne dimenzije pre nadogradnje u hladnjaču:
- maksimalna duzina vozila: 4000mm
- minimalna zapremina tovarnog prostora: 2.5 m3
- minimalna duzina tovarnog prostora: 1500mm
- minimalna visina tovarnog prostora: 1100mm
- minimalna nosivost: 500 kg
- međuosovinsko rastojanje: do 2600mm
- zapremina motora: do 1.300ccm
- snaga motora: minimum 54кw
- pogonsko gorivo i ekološka norma: eurodizel – min. euro 6
- boja: bela
Oprema:
Kodiran ključ
bord kompjuter
ABS
servo upravljač podesiv po visini i dubini
air bag za vozača
el. podizači stakala
el.podesivi spoljni retrovizori sa odmrzavanjem
automatsko zaključavanje vrata
el. blokada vrata
centralna brava sa daljinskom komandom
radio MP3 uređaj (fabrički) Bluetooth+USB+AUX
priključi radio uređaja
komande radio i bluetooth uređaja na volanu


sedište vozača podesivo u lumbalnom
delu
sedište vozača podesivo po visini
vozačevo sedište sa naslonom za ruke
desna bočna klizna vrata
metalni pregradni zid tovarnog prostora
tapiciran pregrani zid (u kabini vozača)
osvetljenje tovarnog prostora
utičnica 12V u tovarnom prostoru
zadnja dvokrilna vrata
rezervni točak standardnih dimenzija
ratkapne
manuelni klima uređaj

Tovarni prostor mora da bude termoizolovano sa rashladnim uređajem
za temperaturni režim +4C, namenjeno za prevoz hrane.

Garancija
Osnovna 2 godine na vozilo i rashladni uređaj, bez obzira na broj pređenih
kilometara i 8 godina na karoseriju protiv korozije i važi od datuma prodaje vozila.
Dodatni uslov
Da je ponuđač ovlašćeni prodavac i serviser dobara koja su predmet ove javne
nabavke.
DOKAZ: Ispunjenost uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke
ponuđač dokazuje dostavljanjem fotokopije Ugovora sa proizvođačem ili Izjave ili
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Potvrde proizvođača ponuđenih dobara ili njegovog generalnog distributera, da je
ovlašćeni prodavac i serviser, dobara koja su predmet ove nabavke za tržište Srbije.
Остали услови:
Рок испоруке: максимално 15 дана од дана закључења уговора.
Место испоруке: ФЦО продавац.
Критеријум за избор најповољније понуде је најниже понуђена цена.
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ДОПУНИ

1.
2.

Структура цене Даваоца лизинга:
Номинална каматна стопа (у %)
Износ учешћа (у %) и номинални износ
ЕУР

Трошкови обраде уговора са ПДВ-ом
Трошкови уписа уговора у лизинг регистар са ПДВ-ом
Трошкови упита у кредитни биро са ПДВ-ом
ПДВ на камату садржану у лизинг накнади
Остали трошкови који настају закључењем Уговора о
финансијском лизингу са ПДВ-ом
8. Укупно прво плаћање (2+3+4+5+6+7+прва рата)
Рок отплате и број рата: Четири године – 48 месеци
9. Износ месечне рате:
10. Бруто набавна вредност возила путем финансијског лизинга са
ПДВ-ом
((9*47)+2+3+4+5+6+7)
(износ унети у образац понуде)
11. Бруто набавна вредност возила путем финансијског лизинга без ПДВа
((9*47)+2+3+4+5+6+7)/1,2
(унети нето вредности у образац понуде)
3.
4.
5.
6.
7.

Потпис овлашћеног лица
-даваоца лизингаДатум: _____________
___________________________

М.П.
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1.

Понуду финансирања

2.

План отплате рата лизинг накнаде и других трошкова који настају потписивањем Уговора
финансијском лизингу за цео период важења тог Уговора.

Прилози – Понуђач је у обавези да приложи следећа документа:

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Табелу уобрасцу структуре цене попуњава давалац лизинга
-

Под редним бројем 1 попуњава се номинална каматна стопа у %;
Под редним бројем 2 попуњава се износ учешћа у % и номиналном износу;
Под редним бројем 3 попуњава се износ трошкова обраде уговора са ПДВ-ом;
Под редним бројем 4 уписују се трошкови уписа уговора у лизинг регистар са
ПДВ-ом;
Под редним бројем 5 уписују се трошкови упита у кредитни биро са ПДВ-ом;
Под редним бројем 6 уписује се износ ПДВ-а на камату садржану у лизинг
накнади;
Под редним бројем 7 попуњавају се остали трошкови који настају закључењем
Уговора о финансијском лизингу који нису урачунати у тачке 3, 4, 5 и 6;
Под редним бројем 8 попуњава се номинални износ приликом првог плаћања;
Под редним бројем 9 попуњава се износ месечне рате;
Под редним бројем 10 попуњава се бруто набавна вредност возила путем
финансијског лизинга ((9*36)+2+3+4+5+6+7)
Под редним бројем 11 попуњава се бруто набавна вредност возила путем
финансијског лизинга без ПДВ-а ((9*36)+2+3+4+5+6+7)/1,2
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ОВЛАШЋЕЊЕ
ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из__________________________ул.____________________________________________
бр.л.к._________________________издате од ______________________________
овлашћује се да у име ________________________________________________
(назив и адреса понуђача)
може да учествује у поступку јавне набавке добара два pick up моторна возила са
расхладним уређајем, јн. 4/18, а по техичкој спецификацији која је саставни део
конкурсне документације.
Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку
јавног отварања понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе
се не може користити.

Датум: _______ 2018. године
ПОНУЂАЧ / НОСИЛАЦ ГРУПЕ

______________________________
(име и презиме овлашћеног лица)
М.П.

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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