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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), и Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈН 
1.1.12-2017 [деловодни број Одлуке 01-10814/1-17]  и Решења о образовању комисије за 
јавну набавку ЈН 1.1.12-2017 [деловодни број Решења 01-10815/1-17], припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у поступку јавне набавке добара 

ЈН бр. ЈН 1.1.12-2017  

 

Конкурсна документација садржи: 
 
 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

2. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ 

ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ 

 
3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, 

МЕСТО ИСПОРУКЕ  

 

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

 

6. ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ ПОНУДЕ  
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВИДРАК ВАЉЕВО 
Адреса: Војводе Мишића 50, Ваљево 
Интернет страница: http://vidrakvaljevo.com/ 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. ЈН 1.1.12-2017 је набавка добара. 
 
4. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт Марина Голоскоковић 
Е - маил адреса: marina.goloskokovic@vidrakvaljevo.com, број факса: 014/242-981 
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ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ 

ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ 
 

 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. ЈН 1.1.12-2017 је набавка добара - Аутоцистерна за прање и 

поливање саобраћајница и транспорт пијаће воде, а спецификација предмета 

јавне набавке је део конкурсне документације 

 
Ознака и назив из општег речника набавке - 34144000 – Моторна возила за специјалне 
сврхе. 
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, 

МЕСТО ИСПОРУКЕ 
 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  АУТОЦИСТЕРНЕ ЗА ПРАЊЕ И ПОЛИВАЊЕ 

САОБРАЋАЈНИЦА И ТРАНСПОРТ  ПИЈАЋЕ И ТЕХНИЧКЕ ВОДЕ 

ОСНОВНО ВОЗИЛО- ШАСИЈА СА КАБИНОМ И МОТОРОМ 

• Ново возило, некоришћено, година производње 2017. 

• Укупна дозвољена маса возила : 18000 кг. 

• Конфигурација погона : 4x2 

• Међуосовинско растојање минимум 4000 мм, максимално 4200 мм 

• Носивост предње осовине мин.7100 кг 

• Носивост задње осовине: мин.11500 кг 

• Механичко огибљење предње и задње осовине 

• Мотор дизeл линијски, 6 цилиндара, минимум испуњeње ЕУРО 5 норми 

• Радна запремина мотора: мин 4000 цм3 максимална 6000 цм3 

• Снага мотора: мин 185 Кw 

• Резервоар за гориво минимум 200 литара са поклопцем и кључeм 

• Мењач –мануелни: минимум 9+1 степени преноса 

• Помоћни извод снаге, усаглашен са погоном надоградње, контрола из кабине, 

• Управљач-подесив серво 

• Кочиони систем: АБС, дискови на предњој и задњој осовини. 

• Кабина дневна- кратка, у белој боји, број седишта  1+2 

• Електроподизач прозора 

• Кључеви возила кодирани, у минимално два примерка 

• Дигитални тахограф 

• Темпомат 

• Ваздушно ослањање седишта за возача 

• Сва седишта са наслоном за главу и сигурносним појасевима 

• Блокада диференцијала 

• Звучни сигнал за вожњу уназад 

• Напон у систему 24 V 

• Акумулатори 2 ком. Мин 140 Аh 

• Вертикална издувна цев иза кабине 

• Димензије пнеуматика 295/80 R22,5, укупно 7 комада укључијући и резервни 

• Носач резервног точка постављен бочно 

• Алат, дизалица, клинасти подметачи за точкове 

• Обезбеђен овлашћени сервис на територији Србије 
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  НАДГРАДЊЕ АУТОЦИСТЕРНЕ ЗА ПРАЊЕ 

И ПОЛИВАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА И ТРАНСПОРТ  ПИЈАЋЕ И ТЕХНИЧКЕ 

ВОДЕ ЗАПРЕМИНЕ  V=10 м3 

• Надоградња нова и некоришћена, година производње 2017. 

• Резервоар за воду ,,ЕЛИПСАСТОГ ,, или ,,КОФЕР,, профила, 

• Запремина резервоара минимум  V =10.000 литара 

• Материјал израде челични лим минимум  Č0563 или одговарајући, 

• Унутрашњост цистерне заштићена прехрамбеном бојом за питку воду, 

• Спољашњост цистерне заштићена (пескарена, офарбана темељном бојом и 

завршним премазом) РАЛ по избору купца, 

• Дебљина лима, минимум 3 мм, 

• У унутрашњости резервоара постављене преграде ,,вaлобрани,, 

• Са горње стране цистерне уграђен ревизиони отвор   Ø 500 mm  са поклопцем и 

одзрака са преливном цеви за одушивање, 

• Пуњење цистерне кроз хидрантске спојнице од 2“ или усисавањем помоћу 

пумпе, 

• На предњем делу цистерне су две млазнице за прање улица под притиском 

којима се управља из кабине, пнеуматским командама, 

• На задњој страни цистерне прикњучци за црева за прање под притиском улица и 

других јавних површина и ,,летва,, са  4 славине за точење питке воде и нивоказ 
за показивање нивоа воде у резервоару, 

• Армирано црево пречника  Ø 38 mm, дужине 10 м за ручно прање улица са 

спојкама и хидрантским млазницама...2 ком, 

• На задњем данцу обезбеђена контрола нивоа течности- нивоказ, 

• Спољашњост цистерне обрађена кружним брушењем, 

• Са задње стране цистерне уграђене пењалице, 

• Цистерна везана за помоћни рам, 

• Помоћни рам израђен од челика Č0361 или одговарајући, 

• Помоћни рам прилагођен шасији возила, 

• Извршена антикорозивна заштита помоћног рама- рам офарбан основним и 

завршним премазом, 

• Уграђена водена центрифугална пумпа, 

• Погон пумпе помоћу кардана, 

• Пумпа протока мин 800 лит/мин. Материјал пумпе челични лив, 

• Максимални притисак пумпе мин. 5 бара, 

• Уграђена два бочна алуминијумска корита за смештај црева, 

• Обезбеђен смештај црева уз резервоар у алуминијумским коритима, 

• Ротационо светло напред и позади , 

• Бочна заштита од подлетања 
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Гарантни рок: 

• Минимум 12 месеци на комплетно возило, 

• Минимум 24 месеца на комплетан погонски склоп подвоза (мотор, мењач, 

диференцијал, осовине) 

• Минимум 24 месеца за надградњу аутоцистерне 

Место испоруке-примопредаје возила на адреси Наручиоца - ЈАВНО КОМУНАЛНО 
ПРЕДУЗЕЋЕ ВИДРАК ВАЉЕВО, Војводе Мишића 50, Ваљево. Приликом 
примопредаје уз возило доставити Уверење о  испитивању возила овлашћене установе 
за комплетно возило, регистрациони лист и упутство за руковање и одржавање на 
српском језику. 
 
Рок испоруке не може бити дужи од 15 календарских дана. 
 
 

БИТНО: 

Произвођач надградње мора поседовати за свој производни погон Сертификат EN ISO 
3834-2 или одговарајући и у понуди приложити копију сертификата. 
 
Произвођач надградње у радном односу мора имати минимум два сертификована 
заваривача са сертификатом EN ISO 9606-1 или одговарајући и у понуди приложити 
копије сертификата. 
 
Произвођач надградње мора поседовати WPMI ознаку (Међународна идентификациона 
шифра произвођача надградње). 
 
Произвођач надградње мора поседовати одобрену произвођачку процедуру заваривања 
у складу са захтевима стандарда EN ISO 15614 или одговарајући и у понуди приложити 
копије тест извештаја за материјалe које произвођач користи приликом израде 
предметног добра. 
 
Произвођач надградње мора поседовати следеће сертификате (и у понуди приложити 
копије сертификата)  чији је  опсег примене производња комуналних надградњи: 

- ISO 9001 или одговарајући 

- ISO 14001 или одговарајући 

- OHSAS 18001 или одговарајући 

 

Понуђач мора испуњавати одговарајуће стандарде у погледу система менаџмента 

квалитета, система управљања заштитом животне средине, системом управљања 

заштитом здравља и безбедношћу на раду, које доказује копијом сертификата ISO 

9001 или одговарајућ, ISO 14001 или одговарајући, OHSAS 18001 или одговарајући 

и који су издати од стране акредитованог тела регистрованог за издавање 

сертификата. 
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Понуђач је у обавези да достави: 
1. Опис техничких карактеристика понуђеног добра на меморандуму понуђача, 

који мора минимално садржати техничке карактеристике које захтева 

наручилац, потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом. 

2. Потврду произвођача шасије и произвођача надградње да понуђено добро 

испуњава све захтеване техничке карактеристике. 

3. ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ НА ТЕНДЕРУ  издато од произвођача 

шасије и произвођача надградње којим доказује оригиналност добра и право 

понуђача да нуди и продаје предметна добра. 

4. Списак овлашћених сервиса за понуђена добра на територији Републике  

Србије оверен од стране произвођача понуђеног добра, са адресама и 

контакт телефонима (за возило-шасију и надградњу). 

Опис техничких карактеристика, потврда произвођача, овлашћење и списак 
овлашћених сервиса морају бити оригинална и потписана од стране одговорног лица 
произвођача и оверена печатом произвођача. Уколико је наведена документација дата 
на страном језику иста мора бити преведена на српски језик и оверена од стране 
српског тумача. Понуђена шасија и надградња морају да испуњавају све захтеве 
предвиђене у техничкој спецификацији из конкурсне документације, у супротном 
понуда ће бити одбачена као неприхватљива. 
 
Уколико је понуђач истовремено и произвођач понуђене шасије или надградње 
Овлашћење из тачке 3. Доставља у виду Изјаве под материјалном и кривичном 
одговорношћу да је произвођач понуђене шасије/надградње потписане од стране 
овлашћеног лица и оверену печатом. 
 
Контрола извршења спроводиће се преко надзорног органа кога решењем одређује 
Наручилац.  
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  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном 
документацијом.  
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама. 
Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује 
достављањем доказа уз понуду, који могу биту у неовереним фотокопијама и у свему у 
складу са конкурсном документацијом. 
Изабрани понуђач ће на захтев наручиоца, у року који одреди наручилац, а не дуже од 
пет дана од дана пријема писаног позива наручиоца, доставити оригинал или оверену 
копију доказа о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама. 

 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

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; 

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; 

4) да испуњава 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. 

 
 

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 

1. Услов да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извод из регистра надлежног Привредног суда; 

2. Услов 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 - Доказ: Правна лица: 1) 
Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју 
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се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано 
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из 
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и 
физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).Доказ не 
може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3. Услов 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 - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и 
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе 
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 
поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда; 
4. Услов да испуњава 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- 

Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве. Изјава мора да буде потписана од 
стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси 

група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Доказ мора бити издат након 

слања позива за подношење понуда; Доказ не може бити старији од два 

месеца пре отварања понуда; 
 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. Закона.  
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. Закона.   
 

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 
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најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа. 

 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказе из члана  75. став 1. Закона. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој 
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ 
доставља у изворном електронском облику. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 
да је документује на прописани начин. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација у јавној набавци бр. ЈН 1.1.12-2017 

 
12/52 

  
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И ДОКАЗИВАЊЕ 

ДОДАТНИХ УСЛОВА 

 
 

Произвођач надградње мора поседовати за свој производни погон Сертификат EN ISO 
3834-2 или одговарајући и у понуди приложити копију сертификата. 
 
Произвођач надградње у радном односу мора имати минимум два сертификована 
заваривача са сертификатом EN ISO 9606-1 или одговарајући и у понуди приложити 
копије сертификата. 
 
Произвођач надградње мора поседовати WPMI ознаку (Међународна идентификациона 
шифра произвођача надградње). 
 
Произвођач надградње мора поседовати одобрену произвођачку процедуру заваривања 
у складу са захтевима стандарда EN ISO 15614 или одговарајући и у понуди приложити 
копије тест извештаја за материјалe које произвођач користи приликом израде 
предметног добра. 
 
Произвођач надградње мора поседовати следеће сертификате (и у понуди приложити 
копије сертификата)  чији је  опсег примене производња комуналних надградњи: 

- ISO 9001 или одговарајући 
- ISO 14001 или одговарајући 
- OHSAS 18001 или одговарајући. 

 
Начин доказивања захтеваних техничких карактеристика - Понуђач је у обавези 

да достави: 
1. Опис техничких карактеристика понуђеног добра на меморандуму понуђача, 

који мора минимално садржати техничке карактеристике које захтева наручилац, 
потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом. 

2. Потврду произвођача шасије и произвођача надградње да понуђено добро 
испуњава све захтеване техничке карактеристике. 

3. ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ НА ТЕНДЕРУ  издато од произвођача 
шасије и произвођача надградње којим доказује оригиналност добра и право 
понуђача да нуди и продаје предметна добра. 

4. Списак овлашћених сервиса за понуђена добра на територији Републике  Србије 
оверен од стране произвођача понуђеног добра, са адресама и контакт 
телефонима (за возило-шасију и надградњу). 

 
Опис техничких карактеристика, потврда произвођача, овлашћење и списак 
овлашћених сервиса морају бити оригинална и потписана од стране одговорног лица 
произвођача и оверена печатом произвођача. Уколико је наведена документација дата 
на страном језику иста мора бити преведена на српски језик и оверена од стране 
српског тумача. Понуђена шасија и надградња морају да испуњавају све захтеве 
предвиђене у техничкој спецификацији из конкурсне документације, у супротном 
понуда ће бити одбачена као неприхватљива. 
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Уколико је понуђач истовремено и произвођач понуђене шасије или надградње 
Овлашћење из тачке 3. Доставља у виду Изјаве под материјалном и кривичном 
одговорношћу да је произвођач понуђене шасије/надградње потписане од стране 
овлашћеног лица и оверену печатом. 
 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора да испуни 

додатне услове за учешће у поступку предметне јавне набавке, што доказује: 

Захтев 1: Понуђач мора да поседује следеће сертификате: 

• ISO 9001 или  одговарајући 

• ISO 14001 или одговарајући 

• OHSAS  18001 или одговарајући 
 
Доказ: Понуђач мора испуњавати одговарајуће стандарде у погледу система 
менаџмента квалитета, система управљања заштитом животне средине, системом 
управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду, које доказује копијом 

сертификата ISO 9001 или одговарајућ, ISO 14001 или одговарајући, OHSAS 18001 

или одговарајући и који су издати од стране акредитованог тела регистрованог за 

издавање сертификата. 
 

ДОДАТНЕ УСЛОВЕ ПОНУЂАЧ ДОКАЗУЈЕ ДОСТАВЉАЊЕМ ПРИЛОГА УЗ 

ПОНУДУ. 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВИДРАК ВАЉЕВО, 
Улица Војводе Мишића 50, Ваљево, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара, ЈН 

бр ЈН 1.1.12-2017 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 
примљена од стране наручиоца до 25.12.2017. до 11 часова. Понуда се може предати 
сваким радним даном од 08-13 часова. Јавно отварање понуда ће се обавити 
25.12.2017. у 12 часова у просторијама ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
ВИДРАК ВАЉЕВО, Улица Војводе Мишића 50, Ваљево. 
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 
сат пријема понуде.  
 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
    

Понуда се сматра прихватљивом уколико испуњава све захтеве и услове из позива 

и конкурсне документације. 

 
3. ПАРТИЈЕ 
 
Предмет јавне набавке није обликован у партијама.  

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

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
Понуђач може изменити, допунити и опозвати понуду до протека рока за подношење 
понуда, достављањем измене, допуне и опозива у затвореној коверти са назнаком: 
„Измена/допуна/опозив понуде за јавну набавку, број ЈН 1.1.12-2017 - НЕ ОТВАРАТИ“. 
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На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. 
 
По протеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче, нити да мења 
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, 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 наведе 
да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача.  
 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци.  
 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
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. ст. 4. тач. 1) до 6) 
Закона и то податке о:  

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  
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• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

• понуђачу који ће издати рачун,  

• рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова. 
 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина и услова плаћања 

 
Плаћање се врши у једнаким ратама. Прва рата се плаћа у року од 10 дана од дана 
пријема добра, његове примопредаје и пријема оверене фактуре (коју је оверило 
техничко лице задужено за пријем добра).  
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтев у погледу рока испоруке добара и гарантни рок 
 
Рок испоруке не може бити дужи од 15 календарских дана рачунајући од дана 
потписивања уговора.  
 

Гарантни рок: 

• Минимум 12 месеци на комплетно возило, 

• Минимум 24 месеца на комплетан погонски склоп подвоза (мотор, мењач, 

диференцијал, осовине) 

• Минимум 24 месеца за надградњу аутоцистерне 
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9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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. 
 

 

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. 
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
 
 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 

О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
 
12. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

 
Понуђач је дужан да уз понуду достави: 

1. Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, 
најкасније у року од 2 дана од дана закључења уговора, издати банкарску 
гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% укупне вредности уговора 
без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла 

2. Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на 
дан примопредаје добра, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у 
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гарантном року, у висини од 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком 
важности који је 5 дана дужи од гарантног рока. 

 
Уколико понуђач не достави тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива.  

 
По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће 
бити враћена. 
 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца, 

електронске поште или факсом тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за 
подношење понуде.  
 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана када прими захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници.  
 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.ЈН 1.1.12-2017. 
 
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. 
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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. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР  
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“.  

 
 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, Наручилац 
ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача 
који је понудио најкраћи рок испоруке. 
 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.   
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19. 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. 
 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. 
 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 
 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без 
обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. 
став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио. 
 
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања 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 ст. 3. и 4. Члана 
149. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. Закона. 
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 
пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона. 
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
 
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона.  
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22. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – УСЛОВИ, ОБЛИЦИ И ФОРМЕ: 
 
Понуђач може поднети понуду као: 

• самосталну понуду,  
• понуду са подизвођачем или  
• заједничку понуду као група понуђача.  

 
Уколико се подноси самостална понуда: 
 

• Понуђач може да поднесе само 1 (једну) понуду.  
• Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује 

као подизвођач или у заједничкој понуди групе понуђача. 
 

 
Уколико се подноси понуда са подизвођачем: 

 

• Понуђач је обавезан да то наведе у понуди. 

• Понуђач је дужан да уколико у понуди наведе подизвођаче уз своју понуду 
приложи потписану и оверену изјаву подизвођача да испуњава обавезне 

услове и поштовању законских прописа за учешће у поступку јавне набавке, 
дефинисане чланом 75. Закона  
 

Уколико понуду подноси група понуђача: 
  

• Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. 
Закона. Стога је неопходно да сваки понуђач из групе понуђача достави 

потписан и оверен образац ''Изјаве члана групе понуђача о 

испуњености обавезних услова и поштовању законских прописа'', 
за учешће у поступку јавне набавке  

• Саставни део заједничке понуде групе понуђача је споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, који обавезно садржи податке прописане чланом 81. Закона. 
 

Понуђачи из групе понуђача у поступку реализације предмета јавне набавке одговарају 
неограничено солидарно према наручиоцу. 
 

 

23. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ 

 

У складу са чл.106. Закона о јавним набавкама, наручилац ће одбити понуду као 
неисправну ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне и додатне услове за учешће; 
2) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
3) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или је није могуће упоредити са другим понудама. 
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ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ ПОНУДЕ 

 

1. Образац 1 - Образац за оцену испуњености услова – Образац мора бити 
попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица 
понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача. 

2. Образац 2 - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА о испуњености обавезних и додатних 

услова, поштовању законских прописа и средствима финансијског 

обезбеђења - Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од 
стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носилоца посла-овлашћеног 
члана групе понуђача. Уз Образац је обавезно приложити и документацију 

којом се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, у складу са 

Законом о јавним набавкама. 

Напомена: Изјаву даје понуђач за самосталне понуде и понуде са 
подизвођачима и носилац посла - овлашћени члан групе понуђача за понуду 
коју подноси група понуђача. 

3. Образац 2а - ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА о испуњености обавезних и 

додатних услова и поштовању законских прописа - Изјава мора бити 
попуњена, потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног 
лица свих подизвођача који су ангажовани на реализацији предмета јавне 
набавке. Уз Образац је обавезно приложити и документацију којом се 

доказује испуњеност услова, у складу са Законом о јавним набавкама. 

Напомена: Изјава се доставља само у случају понуде која се даје са 

подизвођачима и у том случају изјаву дају сви ангажовани подизвођачи. 

4. Образац 2б - ИЗЈАВА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА о испуњености 

обавезних и додатних услова и поштовању законских прописа - Изјава мора 
бити попуњена, потписана и оверена од стране одговорних-овлашћених лица 
свих чланова групе понуђача. Уз Образац је обавезно приложити и 

документацију којом се доказује испуњеност услова, у складу са Законом о 

јавним набавкама. 

Напомена: Изјава се доставља само у случају понуде коју даје група 

понуђача и у том случају изјаву дају сви чланови групе понуђача, осим 
носиоца посла - овлашћеног члана групе понуђача који даје изјаву на обрасцу 
2. 

5. Образац 3 - Понуда - Понуда мора бити попуњена, потписана и оверена 
печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.  

Напомена: За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само 
носилац посла - овлашћени члан групе понуђача. 

6. Образац 4 - Образац структуре цене -  У обрасцу морају бити унете 
јединичне цене без ПДВ-а, као и укупна цена са ПДВ-ом. Понуђачи ван 
система ПДВ-а исказују само укупне цене. Образац мора бити попуњен, 
потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача. 

Напомена: За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само 
носилац посла - овлашћени члан групе понуђача. 
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7. Образац 5 – Изјава понуђача о начину наступа  -  Изјава мора бити 
попуњена, потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног 
лица понуђача. 

Напомена: За групу понуђача, изјаву попуњава, потписује и оверава само 
носилац посла - овлашћени члан групе понуђача 

8. Образац 6 – Подаци о понуђачу који наступа самостално -  Образац мора 
бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног 
лица понуђача.  

Напомена: Уколико понуђач наступа са подизвођачима или даје заједничку 
понуду као група понуђача исти не попуњава и оверава овај образац.  

9. Образац 7 – Подаци о понуђачу који наступа са подизвођачима - Образац 
мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-
овлашћеног лица понуђача који наступа са подизвођачима.  

Напомена: Понуђач који наступа самостално или даје заједничку понуду као 
група понуђача не попуњава и оверава овај образац.   

10. Образац 8 – Изјава понуђача о ангажовању подизвођача - Изјава мора бити 
попуњена, потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног 
лица понуђача.  

Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају заједничку понуду 
као група понуђача не попуњавају и оверавају овај образац.    

11. Образац 9 – Подаци о подизвођачу - Образац мора бити попуњен, потписан и 
оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица подизвођача. 

Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају заједничку понуду 
као група понуђача не попуњавају и оверавају овај образац. 

12. Образац 10 – Изјава чланова групе понуђача који подносе заједничку 

понуду – Образац мора бити попуњен, потписан и оверен од стране 
одговорног-овлашћеног лица носиоца посла – овлашћеног члана групе 
понуђача и сваког члана групе понуђача.  

Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају понуду са 
подизвођачима не попуњавају и оверавају овај образац.  

13. Образац 11 – Подаци о понуђачу-носиоцу посла као овлашћеном члану 

групе понуђача- Образац мора бити попуњен, потписан и оверен од стране 
одговорног-овлашћеног лица носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача. 

Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају понуду са 
подизвођачима не попуњавају и оверавају овај образац 

14. Образац 12 - Подаци о члану групе понуђача  – Образац мора бити попуњен, 
потписан и оверен од стране одговорног-овлашћеног лица свих чланова групе 
понуђача. 

Напомена: Носилац посла-овлашћени члан групе понуђача и понуђачи који 
наступају самостално или дају понуду са подизвођачима не попуњавају и 
оверавају овај образац. 
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15. Споразум о заједничком наступу групе понуђача.  

Напомена: Споразум се доставља само у случају подношења заједничке 

понуде-понуде групе понуђача и исти потписују сви чланови групе понуђача.  

16. Образац 13 - Изјава понуђача о прихватању услова из конкурсне 

документације –  Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од 
стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног 
члана групе понуђача. 

17. Образац 14 – Обрачун трошкова припреме понуде  - Образац мора бити 
попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица 
понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача. 

Напомена:  

• Образац се попуњава само уколико понуђач потражује трошкове 
припреме понуде уколико је наручилац одустао од набавке. 

• Уколико у складу са чл. 88. Закона о јавним набавкама не постоји основ за 
потраживање трошкова припреме понуде образац се не попуњава и не 
оверава. 

18. Образац 15 – Изјава о независној понуди  - Образац мора бити попуњен, 
потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача 
или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача. 

19. Образац 16 - Модел уговора  - Одговорно-овлашћено лице понуђача или 
носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача мора да попуни сваку страну 
модела уговора, потпише и овери печатом модел уговора на последњој страни, 
чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора. 

20. Оригинал писма о намерама банке за банкарске гаранције 

21. Прилози којима се доказује испуњеност додатних услова – копије 
сертификата, извештаја, ознака, потврда и то: 

• Сертификат EN ISO 3834-2 или одговарајући, за свој производни 
погон 

• Сертификат EN ISO 9606-1 или одговарајући, за два сертификована 
заваривача 

• Произвођач надградње поседује WPMI ознаку 

• Произвођач надградње поседује одобрену произвођачку процедуру 
заваривања у складу са захтевима стандарда EN ISO 15614 или 
одговарајући. У понуди приложити копије тест извештаја за 
материјалe које произвођач користи приликом израде предметног 
добра. 

• Произвођач надградње поседује следеће сертификате  чији је  опсег 
примене производња комуналних надградњи: 

i. ISO 9001 или одговарајући 

ii. ISO 14001 или одговарајући 

iii. OHSAS 18001 или одговарајући 
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• Опис техничких карактеристика понуђеног добра на меморандуму 
понуђача, који мора минимално садржати техничке карактеристике 
које захтева наручилац, потписан од стране овлашћеног лица и 
оверен печатом. 

• Потврду произвођача шасије и произвођача надградње да понуђено 
добро испуњава све захтеване техничке карактеристике. 

• ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ НА ТЕНДЕРУ  издато од 
произвођача шасије и произвођача надградње којим доказује 
оригиналност добра и право понуђача да нуди и продаје предметна 
добра. 

• Списак овлашћених сервиса за понуђена добра на територији 
Републике  Србије оверен од стране произвођача понуђеног добра, са 
адресама и контакт телефонима (за возило-шасију и надградњу). 

 

НЕОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ (ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ): 

 

22. Образац 17 – Овлашћење представника понуђача  - Образац мора бити 
попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица 
понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.  

Напомене:  

• Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда 
овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања 

понуда иначе не може присуствовати отварању понуда иако је исту 
доставило у склопу запечаћене понуде. 

• Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави Овлашћење 
представника понуђача за учешће у отварању понуда. 

23. Образац 18 – Потврда о пријему понуде  - Образац попуњава, потписује и 
оверава овлашћено лице наручиоца и издаје се само понуђачима који понуду 
доставе непосредно на адресу наручиоца из позива за достављање понуде.  

• Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави потврду о 
пријему понуде. 
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ОБРАЗАЦ 1. 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  

 
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца из конкурсне 
документације, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће 

прилоге и обрасце о испуњености обавезних и додатних услова и то: 
 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ ДОКУМЕНТА - ОБРАСЦА   

1 ОБРАЗАЦ 1 -  Образац за оцену испуњености услова да не 

2 
ОБРАЗАЦ 2 - Изјава понуђача о испуњености обавезних и додатних услова, 
поштовању законских прописа и средствима финансијског обезбеђења 

да не 

3 
ОБРАЗАЦ 2а - Изјава подизвођача о испуњености обавезних и додатних 
услова и поштовању законских прописа. 

да не 

4 
ОБРАЗАЦ 2б - Изјава члана групе понуђача о испуњености обавезних и 
додатних услова и поштовању законских прописа. 

да не 

5 ОБРАЗАЦ  3 -  Образац понуде. да не 

6 ОБРАЗАЦ  4 -  Образац структуре цене  да не 

7 ОБРАЗАЦ  5 -  Изјава понуђача о начину наступа да не 

8 ОБРАЗАЦ  6 -  Подаци о понуђачу који наступа самостално. да не 

9 ОБРАЗАЦ  7 -  Подаци о понуђачу који наступа са подизвођачем. да не 

10 ОБРАЗАЦ  8 -  Изјава понуђача о ангажовању подизвођача. да не 

11 ОБРАЗАЦ  9 -  Подаци о подизвођачу да не 

12 ОБРАЗАЦ 10 - Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду. да не 

13 ОБРАЗАЦ 11 – Подаци о понуђачу-носиоцу посла. да не 

14 ОБРАЗАЦ 12 – Подаци о члану групе понуђача. да не 

15 Споразум о заједничком наступу групе понуђача. да не 

16 ОБРАЗАЦ 13 – Изјава о прихватању услова из конк. документације да не 

17 ОБРАЗАЦ 14 – Обрачун трошкова припреме понуде. да не 

18 ОБРАЗАЦ 15 – Изјава о независној понуди. да не 

19 ОБРАЗАЦ 16 – Модел уговора. да не 

20 Оригинал писма о намерама банке за банкарске гаранције да не 

21 Прилози којима се доказује испуњеност додатних услова да не 

 
 
  

   ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 

 

 

 

 
НАПОМЕНА: Образац попуњава, потписује и оверава одговорно - овлашћено лице: 

- понуђача који наступа самостално 
- понуђача који наступа са подизвођачем, 
- подизвођача, 
- носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача и 
- члана групе понуђача. 

За подизвођача и члана групе понуђача достављају се само они прилози односно 
попуњавају само обрасци који се односе на исте. 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача и сваког  
члана групе понуђача. 
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ОБРАЗАЦ 2. 

 У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама и условима утврђеним 
конкурсном документацијом за реализацију ЈН бр.ЈН 1.1.12-2017,  д а ј е   с е 

 

И З Ј А В А ПОНУЂАЧА 

о испуњености обавезних и додатних услова по чл. 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама и поштовању законских прописа и средствима финансијског 

обезбеђења дефинисаних конкурсном документацијом  
 
 
 
 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице 
испред понуђача _________________________ из _____________ 
ул._________________________ бр.____ , изјављујем: 

 

• да понуђач, испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном 

документацијом, 

 

• да понуђач, испуњава све додатне услове утврђене конкурсном документацијом, 

  
 

• да ће понуђач наручиоцу доставити сва средства финансијског обезбеђења у 
складу са износима и роковима утврђеним конкурсном документацијом.  

 

• да ће понуђач у случају да се понуда истог оцени као прихватљива, уколико 

то наручилац у писменој форми захтева најкасније у року од 5 (пет) 

дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или 

оверену копију доказа о испуњености свих или само појединих - 

тражених обавезних и додатних услова у свему према Упутству за доказивање 
испуњености услова.  
 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 
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ОБРАЗАЦ 2а. 

 

 У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама и условима утврђеним 
конкурсном документацијом за реализацију ЈН ЈН 1.1.12-2017,  д а ј е   с е 

 

И З Ј А В А 

ПОДИЗВОЂАЧА 
о испуњености обавезних и додатних услова по чл. 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама и поштовању законских прописа   
 
 
 
 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице 
испред подизвођача _________________________ из _____________ 
ул._________________________ бр.____ , изјављујем: 

 

• да подизвођач, испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном 

документацијом, 
 

• да подизвођач, испуњава све додатне услове утврђене конкурсном 

документацијом, 
 

• да ће подизвођач у случају да се понуда са подизвођачем оцени као 

прихватљива, уколико то наручилац у писменој форми захтева 
најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, 

достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености свих или само 

појединих - тражених обавезних и додатних услова у свему према Упутству 
за доказивање испуњености услова.  

 

 
 
  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 

 

 

 

 
Напомена: Образац копирати за сваког подизвођача понаособ уколико се у 

поступку јавне набавке наступа са више подизвођача.  
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ОБРАЗАЦ 2б. 

 

 У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама и условима утврђеним 
конкурсном документацијом за реализацију ЈН бр. ЈН 1.1.12-2017,  д а ј е   с е 

 

 

И З Ј А В А 

ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

о испуњености обавезних и додатних услова по чл. 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама и поштовању законских прописа   
 
 
 
 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице 
испред члана групе понуђача _________________________ из _____________ 
ул._________________________ бр.____ , изјављујем: 

 

• да члан групе понуђача, испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном 

документацијом, 
 

• да члан групе понуђача, испуњава све додатне услове утврђене конкурсном 

документацијом, 
 
 

 

• да ће члан групе понуђача у случају да се понуда групе понуђача којој припада 

оцени као прихватљива, уколико то наручилац у писменој форми 

захтева најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива 

наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености свих 

или само појединих - тражених обавезних и додатних услова у свему 
према Упутству за доказивање испуњености услова.  
 
 

 
  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 

 

 

 

 

Напомена: Образац копирати за сваког члана групе понуђача понаособ уколико се 
у поступку јавне набавке наступа заједничком понудом као група 
понуђача.  
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ОБРАЗАЦ 3 
 

На основу позива за достављање понуда у поступку јавне набавке                                              
бр. ЈН 1.1.12-2017, чији је предмет набавка добара достављамо  
  
 
 

П О Н У Д А 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА 

  
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 
 

Назив понуђача:_____________________________________________________________ 

Седиште и адреса понуђача: __________________________________________________ 

Матични број _______________________________, ПИБ __________________________ 

Текући рачун _______________________ код пословне банке ______________________ 

1. Да квалитетно извршимо послове у складу са наведеним условима из конкурсне 
документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи начин: 
 

а) самостално                   б) са подизвођачем              ц) заједничка понуда                 
 

 Напомена: Заокружити једну од понуђених опција 
 

 
2. Да добра испоручимо по цени: 
 

2.а. За понуђаче у систему ПДВ-а: 
 

Укупна вредност добара изражена у динарима без ПДВ-а: 
 

дин. 

Укупна вредност ПДВ-а по стопи од ___%: 
 

дин. 

Укупна вредност добара изражена у динарима са ПДВ-ом: 
 

дин. 
Словима: 
 
 
 
 

2.б. За понуђаче који нису у систему ПДВ-а: 
 

Укупна вредност добара изражена у динарима:  
дин. 

Словима: 
 

 
 

 

2.  Рок испоруке добара:  _____ ( __________) календарских дана од дана потписивања 
уговора (макс. рок 15 календарска дана рачунајући од дана потписивања уговора). 
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3.  Гарантни рок: 

• ___ ( ______ )  година, рачунајући од дана комисијске примопредаје 

(гарантни рок не може бити краћи од 12 месеци)  на комплетно возило, 

• ___ ( ______ )  година, рачунајући од дана комисијске примопредаје 

(гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца) на комплетан погонски 

склоп подвоза (мотор, мењач, диференцијал, осовине) 

• ___ ( ______ )  година, рачунајући од дана комисијске примопредаје 

(гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца) за надградњу 

аутоцистерне   

4.  Важност понуде: ____  ( ______________ ) календарских дана рачунајући од дана     
отварања понуда (не може бити краћи од 30 дана) 
 
 
 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 
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ОБРАЗАЦ 4 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

 

 

 

Р.бр. Опис  ЈМ Количина Цена без ПДВ Цена са ПДВ 

1  

АУТОЦИСТЕРНА 

ЗА ПРАЊЕ И 

ПОЛИВАЊЕ 

САОБРАЋАЈНИЦА 

И ТРАНСПОРТ  

ПИЈАЋЕ И 

ТЕХНИЧКЕ ВОДЕ 

 

ком 

 

1 

  

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ДОБРА: 

 

2.а За понуђаче у систему ПДВ-а: 

Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а: 
                        

дин. 

Укупна вредност ПДВ-а по стопи од ___ %: 
                        

дин. 

Укупна вредност изражена у динарима са ПДВ-ом: 

 

                        

дин. 

Словима: 

 

 

2.б. За понуђаче који нису у систему ПДВ-а: 

Укупна вредност изражена у динарима:                          

дин. 

Словима:  

 

 

Напомена: У цену треба да буду укључени трошкови превоза 

транспорта, утовара, истовара добра. 

 

 

                ПОТПИС  

ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

М. П 
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ОБРАЗАЦ 5. 

 

И З Ј А В А  
ПОНУЂАЧА О НАЧИНУ НАСТУПА 

 

 

 
 У поступку јавне набавке, наступам и подносим понуду на следећи начин: 
 

 

 А)  САМОСТАЛНУ ПОНУДУ 

 

 Б)  ПОНУДУ СА СЛАДЕЋИМ ПОДИЗВОЂАЧИМА: 

 1. ______________________________________________________ назив подизвођача 

 2. ______________________________________________________ назив подизвођача 

 3. ______________________________________________________ назив подизвођача 

 

 В)  ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ СА ЧЛАНОВИМА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 

 

 1. ______________________________________________________ носилац посла 

 2. ______________________________________________________ члан групе 

 3. ______________________________________________________ члан групе 

 

 4. ______________________________________________________ члан групе 
 

 5. ______________________________________________________ члан групе 

 
 

 

Напомена:    Заокружити начин на који се подноси понуда и унети податке о подизвођачима или  

         носиоцу посла и члановима групе понуђача уколико се понуда подноси на тај начин. 

 

 

 

 
  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 
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ОБРАЗАЦ 6. 
 

 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

који наступа самостално 
 
 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта 

Улица и број 
 Место 

Општина 

Одговорно – овлашћено лице  

Особа за контакт  

Текући рачун предузећа и посл.банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

 
 
 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 
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ОБРАЗАЦ 7. 

 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

који наступа са подизвођачима 
 
 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта 

Улица и број 
 Место 

Општина 

Одговорно – овлашћено лице  

Особа за контакт  

Текући рачун предузећа и посл.банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

 
 
 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 
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ОБРАЗАЦ 8. 

 

 

 

И З Ј А В А  

ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

За делимичну реализацију јавне набавке, ангажујем следеће подизвођаче: 
 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 

ВРСТА - ПОЗИЦИЈЕ ДОБАРА 

ПОВЕРЕНЕ ПОДИЗВОЂАЧУ 

ПРОЦЕНТУАЛНО 

УЧЕШЋЕ  

ПОДИЗВОЂАЧА 

% 

 
 

1. 

   

 
 

2. 

   

 
 

3 

   

 
 

4 

   

 
 

5. 

   

УКУПНО ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ СВИХ ПОДИЗВОЂАЧА: _____  % 

 

 
 
 
  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 
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ОБРАЗАЦ 9. 

 

 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта 

Улица и број 
 Место 

Општина 

Одговорно – овлашћено лице  

Особа за контакт  

Текући рачун предузећа и посл.банка  

Матични број   

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

 
 
Напомена: Образац копирати за сваког подизвођача понаособ уколико се у  
                    поступку јавне набавке наступа са више понуђача.  
 
 
 
 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 
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ОБРАЗАЦ 10. 

 

 

 

И З Ј А В А  
ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

Изјављујемо да у поступку јавне набавке за набавку добара подносимо 
заједничку понуду и наступамо као група понуђача. 

Овлашћујемо члана групе_____________________________ из ______________,               
ул. ___________________________ бр. ____,  да као носилац посла - овлашћени члан 
групе понуђача у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем, 
потпише и овери уговор о испоруци добара. 

  

 

 
 

 

 

                          
 
 

                                                                             

ПУН НАЗИВ ЧЛАНА 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

ВРСТА-ПОЗИЦИЈА  

ДОБАРА ПОВЕРЕНА 

ЧЛАНУ ГРУПЕ  

ПОНУЂАЧА 

ПРОЦЕНТУАЛН

О УЧЕШЋЕ У 

ПОНУДИ 

% 

ПОТПИС И ПЕЧАТ 

ОДГОВОРНОГ ЛИЦА  ЧЛАНА 

ГРУПЕ  ПОНУЂАЧА 

Носилац посла: 
 

 

_______ % м.п. ________________ 

Члан групе:  

_______ % м.п. ________________ 

Члан групе:  

_______ % м.п. ________________ 

Члан групе:  

_______ % м.п. ________________ 
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ОБРАЗАЦ 11. 

 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

-НОСИОЦУ ПОСЛА- 
КАО ОВЛАШЋЕНОМ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

 
 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта 

Улица и број 
 Место 

Општина 

Одговорно – овлашћено лице  

Особа за контакт  

Текући рачун предузећа и посл.банка  

Матични број   

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

 
 
 
 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 
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ОБРАЗАЦ 12. 

 

 

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 
 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта 

Улица и број 
 Место 

Општина 

Одговорно – овлашћено лице   

Особа за контакт  

Текући рачун предузећа и посл.банка  

Матични број   

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

 
 
Напомена: Образац копирати за сваког члана групе понуђача понаособ 
уколико се у поступку јавне набавке наступа као група понуђача.  
 
 
 
 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 
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ОБРАЗАЦ 13. 
 

 

 

И  З  Ј  А  В  А  
О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

 
 

Понуђач ______________________________________ из 
___________________ ул. _______________________________ бр. ____ овом 

изјавом потврђује да у  потпуности прихвата све услове из конкурсне 

документације за реализацију јавне набавке бр.  ЈН 1.1.12-2017. 

  

Понуђач је сагласан да понуда за реализацију предмета набавке не буде 

прихваћена уколико се прегледом документације утврди да иста не испуњава 

неки од тражених услова. 

 
 
 
  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 

 

 

 

 
 
 
 

НАПОМЕНА:   

• За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и 

оверава само понуђач. 

• За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само 

носилац посла - овлашћени члан групе понуђача.  
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ОБРАЗАЦ 14 

 

ОБРАЧУН  

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
Трошкови припреме понуде који се потражују: 

Ред.бр. ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ИЗНОС 

1.  дин. 

2.  дин. 

3.  дин. 

4.  дин. 

5.  дин. 

Укупан износ трошкова који се потражује:                                                 дин. 

 

 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
МП 

 

 

  

Н а п о м е н а: 
 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама: 
 

• Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
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ОБРАЗАЦ 15 
 
 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама  
  д а ј е  с е 

 

 

И  З  Ј  А  В  А  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 
 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу испред понуђача 

___________________________________ (уписати назив понуђача), из 

_________________ ул. __________________________ бр. _________, изјављујем 

да је понуда бр._____ за испоруку добара  

______________________________________________ који су предмет ЈН бр. ЈН 

1.1.12-2017 сачињена и поднета независно, без договора са другим понуђачима 

или заинетресованим лицима. 

 
 
 
  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 
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ОБРАЗАЦ 16. 

 

МОДЕЛ   

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 

 

 

 

 

Уговорне стране : 
 

1. Наручилац Јавно комунално предузеће ВИДРАК Ваљево, Војводе Мишића 50, 

Ваљево, ПИБ: 100069386, Матични број: 07096844, Текући рачун: 160-469510-

83, кога заступа: Ксенија Бадем Ненадовић (у даљем тексту: Наручилац) и 

   
 

2. Добављач ___________________________________________________ из 

________________, ул. _____________________бр. _____, матични број 

_____________, ПИБ ________________, текући рачун бр. _________________  

код пословне банке _____________________, кога заступа 

_______________________________________, (у даљем тексту Добављач). 

 
 

 

Предмет Уговора 
 

Члан 1. 

 

Предмет Уговора је испорука Аутоцистерне за прање и поливање саобраћајница и 

транспорт пијаће воде, чије су спецификације ближе  одређене усвојеном понудом 

Добављача број ________  од   _________   2017. године, датој у поступку јавне набавке 

бр ЈН 1.1.12-2017 која чини саставни део овог уговора.   

 

Члан 2. 

Уговорне стране утврђују да вредност испоруке добра из члана 1. Уговора износи 

укупно __________________________________ динара, без урачунатог ПДВ-а, односно 

_____________________ са урачунатим ПДВ и добијена је на основу јединичне цене из 

понуде Добављача бр. ______ од ______ 2017. године. 

 

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на 

основу којих је одређена. 
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Осим вредности добра, цена обухвата и све зависне трошкове Добављача до коначне 

испоруке (истовара) добра.  

 

Добављач се обавезује да добра из чл. 1 овог уговора испоручи с пажњом доброг 

стручњака и уговореног квалитета, у свему у складу са својом понудом, техничком 

спецификацијом из конкурсне документације, важећим прописима, техничким 

условима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту добара, упутствима 

овлашћених лица Наручиоца, правилима струке и одредбама овог уговора и обезбеди 

сервисну подршку у гарантном року за комплетно возило код сервисера овлашћених од 

стране произвођача или генералног заступника.               

 

Члан  3. 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у једнаким ратама. 

Прва рата се плаћа у року од 10 дана од дана пријема добра, његове примопредаје и 

пријема оверене фактуре испостављене по записнику о примопредаји потписаном од 

стране овлашћених лица Наручиоца и изабраног понуђача - доваљача, без примедби. 

Преостали износ се плаћа у складу са финансијским могућностима Наручиоца.  

 

Добављач је сагласан да фактуру може испоставити Наручиоцу тек по извршеној 

примопредаји добра и сачињавања записника о примопредаји. 

 

Примопредају уговорених добара врши заједничка комисија састављена од 

представника уговорних страна која записнички констатује испоруку уговорених 

добара, предају атеста, гаранција са означеним носиоцем гаранције за комплетно 

возило, израђеног регистрационог листа о извршеном техничком прегледу возила, 

обавезне опреме уз возило са другом припадајућом опремом наведеном у техничкој 

спецификацији, опрему у складу са Законом о безбедности саобраћаја, упутство за 

руковање и одржавање на српском језику као и доставу друге прописане или потребне 

документације као доказа да су испоручена добра и пратећа опрема и документација у 

свему у складу и саобразна према захтевима из техничке спецификације конкурсне 

документације бр. 
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Наручилац задржава право да приликом примопредаје добра, исто провери и врати, 

уколико се покаже да не одговарају  уговореном квалитету и/или нису саобразна према 

захтевима из техничке спецификације. 

 

Сматраће се да је Добављач предао уговорена добра даном потписивања записника о 

примопредаји од стране овлашћених представника Наручиоцаи изабраног понуђача -

добављача без примедби. 

 

Члан 4. 

Добављач се обавезује да добра који су предмет овог уговора испоручи у року од  

_________календарских дана (рок не може бити дужи од 15 календарска дана), 

рачунајући од дана потписивања уговора.  

 

Место испоруке је седиште Наручиоца. 

 

Добављач је дужан да испоруку изврши у року из става 1 овог члана, у противном, 

Наручилац има право да наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење 

посла које му је Добављач предао на основу овог уговора и раскине овај уговор.  

 

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  

 

Члан 5. 

Добављач се обавезује да ће у року од 2 дана од дана потписивања овог уговора 

доставити наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% 

укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од истека 

рока за коначно извршење посла. 

 

Добављач се обавезује да на дан примопредаје добра наручиоцу преда банкарску 

гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, у висини од 5% укупне вредности 

уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 5 дана дужи од гарантног рока.   

 

Поднете банкарске гаранција не могу да садрже додатне услове за исплату, краће 

рокове, мањи износ. Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро 
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извршење посла у случају да Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 

роковима и на начин предвиђен уговором.  

 

Члан 6. 

Уколико Добављач закасни или не изврши испоруку уговорених добара у року 

прецизираном чл. 4. став 1. овог уговора, платиће Наручиоцу на име уговорне казне 

износ од 0.5% од уговорене вредности добара која касне са испоруком (са ПДВ-ом)  за 

сваки дан закашњења односно прекорачења рока, а највише до 5% од укупно уговорене 

цене добара (са ПДВ-ом) из чл. 2. ст. 1. овог уговора. 

 

Наручилац има право да наплати уговорну казну без даље додатне сагласности 

Добављача умањењем износа за уплату по фактури испостављеној од стране 

Добављача. 

 

Наручилац је овлашћен да у случају кашњења Добављача у испоруци уговорених 

добара наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и да пун 

износ штете настале због закашњења Добављачаса испоруком уговорених добара 

наплати по правилима Закона о облигационим односима. 

 

Члан 7. 

Приликом примопредаје, Наручилац  је дужан да испоручена добра на уобичајени 

начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима писаним путем одмах 

саопшти Добављачу. 

 

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити 

уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем 

обавести Добављача у року од 8 (осам)дана од дана када је открио недостатак. 

 

У случају да је Добављач знао или морао знати за недостатке, Наручилац има право да 

се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа, 

односно да благовремено обавести Добављача о уоченом недостатку. 
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У случајевима из става 2. и 3. овог члана Наручилац има право да захтева од 

Добављача да отклони недостатак или да му преда друго добро без недостатака 

(испуњење уговора). 

 

Ако Наручилац не добије испуњење уговора у примереном року који му остави, 

Наручилац има право да раскине овај уговор, о чему писаним путем обавештава 

Добављача. 

 

Наручилац може раскинути уговор ако је претходно оставио Добављачу накнадни 

примерени рок за испуњење уговора. 

 

Наручилац може да раскине  уговор  и наплати  средство финансијског обезбеђења за 

добро извршење посла и без остављања накнадног рока, ако га је Добављач обавестио 

да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Добављач неће да испуни 

уговор, односно када је очигледно да Добављач неће моћи да испуни уговор ни у 

накнадном року. 

 

Члан 8. 

Гарантни период износи _____ месеци од дана испоруке на комплетно возило 

(минимум 12 месеци), на комплетан погонски склоп подвоза - мотор, мењач, 

диференцијал, осовине износи ____ месеца од дана испоруке (минимум 24 месеца) и за 

надградњу аутоцистерне износи ____ месеца од дана испоруке (минимум 24 месеца) и 

почиње да тече од дана испоруке и потписаног записника о примипредаји предмета 

набавке.  

 

За све недостатке, или скривене мане, рекламација се у гарантном року подноси 

Добаљачу ради њиховог отклањања, а наведене мане Добављач је обавезан да отклони 

у примереном року који му одреди Наручилац у рекламацији и то тако да је Добављач 

дужан да отклони недостатак без накнаде, а уколико то није могуће да Наручиоцу 

уместо рекламираног добра испоручи друго ново добро одговарајућег уговореног 

квалитета. Трајање гаранције за квалитет испорученог добра из става 1. овог уговора, 

продужава се за време његовог нефункционисања и отклањања рекламације, односно 

почиње да тече изнова за новоиспорученo добрo у складу са ставом 2. овог члана. 
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Добављач је у обавези да обезбеди сервисну подршку у гарантном року за комплетно 

возило код сервисера овлашћених од стране произвођача или овлашћеног заступника. 

Ако Добављач не отклони недостатке у утврђеном року, Наручилац има право да 

наплати средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року и да износ 

укупне штете коју претрпи наплати по правилима Закона о облигационим односима. 

 

Члан 9. 

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима: 

- ако Добављач у року од 2 дана од дана закључења уговора не достави банкарске 

гаранције; 

- уколико Добављач касни са испоруком добра дуже од 10 календарска дана, а о 

узроцима не обавести Наручиоца;  

- уколико добро не одговара прописима или стандардима за ту врсту посла и 

квалитету наведеном у понуди Добављача, а Добављач није поступио по 

примедбама стручног надзора задуженог за пријем добра, у примереном року  

- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

 

Члан 10. 

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима, као и одредбе других позитивних законских прописа из ове 

области. 

 

Члан 11. 

Прилози и саставни делови овог уговора су: 

-   понуда Извођача бр. ________ од __________2017. године 

 

Члан 12. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до 

споразума не дође, уговара се надлежност суда у Ваљеву. 
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Члан 13. 

Овај уговор ступа на снагу када кумулативно буду испуњени следећи услови: 

• када уговор потпишу обе уговорне стране; 

• када Добављач преда Наручиоцу средства финансијског обезбеђења. 

 

Члан 14. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) једнаких примерака, по 3 (три) за сваку уговорну 

страну. 

 

У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е : 

 

           за Наручиоца:  за Добављача: 

    

___________________________ _______________________

          (Име и презиме)                    (Име и презиме)  
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ОБРАЗАЦ 17 
 

 

 

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 
 

 

___________________________________________________________________ 
(име и презиме лица које представља понуђача) 

 
из ________________________________ ул. _______________________________ 
 
бр.л.к.______________________ ПУ _________________ овлашћује се да у име и  
 
испред понуђача: _____________________________из ______________________,  
 
ул.______________________ бр._____, може да учествује у поступку отварања  
 
понуда за јавну набавку бр. ____________ и предузима све  
 
радње прописане Законом о јавним набавкама. 
 

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе 

се не може користити. 

 
 
 
 
Дана, ____. ____. 2017. године 
 
 

 
                                                                                           П о н у ђ а ч 

м.п.     ___________________                      
(потпис овлашћеног лица) 

 
 

Напомена: Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда 

овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања 

понуда иначе не може присуствовати отварању понуда иако је исту доставило у 

склопу запечаћене понуде. 
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ОБРАЗАЦ 18 

 

На основу члана 102. Закона о јавним набавкама  
д а ј е  с е 

 
 

П О Т В Р Д А  
О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ 

 

За јавну набавку бр. ЈН 1.1.12-2017. 

 

 

 

Овом потврдом Наручилац 
____________________________________ из ___________________ 
ул._________________________ бр._____,  потврђује да је од стране 
_________________________ (име и презиме ов.лица понуђача), као овлашћеног 
представника Понуђача _________________________________ из 
__________________ ул. ___________________________________ бр. ____,                   
предата Понуда бр.______ од ___.___.2017.године за Јавну набавку бр. ЈН 
1.1.12-2017. 

 
 Понуда је код наручиоца евидентирана и заведена под бр.________ 

од ___.___.2017.године. 
 

 
 

Датум пријема понуде: ____.____.2017.године 

Време пријема понуде: _______ часова 

Овлашћено лице наручиоца:  

Потпис:                                            М.П. 

 

 

НАПОМЕНА: 

Наручилац ће потврду о пријему понуде издати само понуђачима који понуду 

доставе непосредно – директно на наведену адресу наручиоца у позиву за достављање 

понуде. 

Потврда о пријему понуде неће се издавати понуђачима који понуду доставе 

поштом или преко курирских служби. 

 

 

 

 

 


