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ЈП „ЛАЈКОВАЦ УСЛУГЕ“
Комисија за јавну набавку
Број јнмв : 1/13
Датум : 09.07.2013.године
Лајковац

1. Општи подаци о набавци

А. Општи подаци о наручиоцу
Назив наручиоца:

Јавно предузеће за обављање комуналних делатности

ЛАЈКОВАЦ УСЛУГЕ Лајковац
Адреса:

Омладински трг бр. 1, 14224, Лајковац (варош)

Интернет адреса:

www.lajkovac.org.rs

ПИБ: 108105850
Матични број/ Регистарски број: 20932325
Број рачуна: 330-28001059-76
Шифра делатности: 8130- Услуге уређења и одржавања околине
Оснивач: Општина Лајковац
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2. Подаци о предмету јавне набавке

Набавка је : обликована по партијама.
Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

Врста предмета:

Набавка добара

Предмет јавне набавке:
Набавка опреме за јавне радове, обликована у две партије
Партија 1- Набавка косилица за траву- 16311000
Партија 2- Набавка ручног алата- 44511000
Број јавне набавке:
ЈНМВ1/13
Контакт особа:

Горан Илић- председник Комисије

Контакт телефон:

014/34-33-329, лок 129

Набавка је испланирана као набавка опреме за јавне радове у складу са програмом
пословања за 2013 годину ЈП „ЛАЈКОВАЦ УСЛУГЕ“ Лајковац.
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Основне захтеване карактеристике алата који су предмет набавке

ПАРТИЈА 1- КОСИЛИЦЕ ЗА ТРАВУ- 16311000

КОСИЛИЦЕ ЗА ТРАВУ-16311000

ЗАХТЕВАНЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ

ОПИС КАРАКТЕРИСТИКЕ

МОТОРНА КОСА ФС 450 – или еквивалент
Снага:2,9 КС
Трокраки нож
Запремина: 44,3 цм3
Тежина: 8,0 кг
Auto cut 40-2
Циркулар четвртасти зуб

Снага:2,9 КС
Трокраки нож
Запремина: 44,3 цм3
Тежина: 8,0 кг
Auto cut 40-2
Циркулар четвртасти зуб

МОТОРНА КОСАЧИЦА ТОРО ГТС- или
еквивалент
Снага:6,0 КС
Нож: 53 цм
Мотор: BRIGGS & STRATTON
Челично кућиште
Vario drive system
Ready start-extra lagano paljenje motora
Велики задњи точак

Снага:6,0 КС
Нож: 53 цм
Мотор: BRIGGS &
STRATTON
Челично кућиште
Vario drive system
Ready start-extra lagano
paljenje motora
Велики задњи точак
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ПАРТИЈА 2- РУЧНИ АЛАТИ- 44511000

РУЧНИ АЛАТИ - 44511000

ЗАХТЕВАНЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ

ОПИС КАРАКТЕРИСТИКЕ

Снага: 4,6 КС
Запремина: 59,0 цм3
Тежина: 5,6 кг
Резна дужина: 45 цм

МОТОРНА ТЕСТЕРА- МС 361- или
еквивалент
Снага: 4,6 КС
Запремина: 59,0 цм3
Тежина: 5,6 кг
Резна дужина: 45 цм

МОТОРНА ТЕСТЕРА- МС 211- или
еквивалент
Снага: 2,3 КС
Запремина: 35,2 цм3
Тежина: 4,3 кг
Резна дужина: 35 цм

Снага: 2,3 КС
Запремина: 35,2 цм3
Тежина: 4,3 кг
Резна дужина: 35 цм
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ПАРТИЈА 2- РУЧНИ АЛАТИ- 44511000

РУЧНИ АЛАТИ - 44511000

НАЗИВ АЛАТА

ЗАХТЕВАНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

РУЧНА ТЕСТЕРА
СЕКИРА

ТЕЖИНЕ 2КГ

ЛОПАТА
АШОВ
МОТИКА

ГРАБУЉЕ

18- ЗУБА

ВИЛЕ
БУДАК
ПИЈУК
КОСИР
РУЧНА КОСА
РУЧНА КОЛИЦА
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3. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана
76. Закона о јавним набавкама
Понуђач, у складу са Законом о јавним набавкама(„Службени гласник РС“, број 124/12),
чл.75 и чл. 76, мора да испуњава следеће услове како би имао право да учествује у поступку
ЈНМВ 1/13 – Набавка опреме за јавне радове, обликоване у две партије, Партија 1- Набавка
косилица за траву, Партија 2- Набавка ручног алата:
-

-

-

Да је регистрован код надлежног органа, тј. да је уписан у одговарајући регистар
Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
чланови организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, животне
средине, 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 понуда.
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.
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке.
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4. Упутство како се доказује испуњеност услова из члана. 75 и
члана 76. Закона о јавним набавкама

Испуњеност услова из тачке 3. Конкурсне документације се, у складу са чланом 77.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12) доказује подношењем:

-

-

Извода из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре –копија
ПИБ- копија
Потврде надлежног суда да понуђач или његов законски заступник није кривично
осуђиван
Потврде надлежног суда или органа надлежног за регистрацију привредних
субјеката да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности за време
слања понуде
Потврде надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије.
Образца Изјаве о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама
(Образац изјаве чини саставни елемент конкурсне документације.
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5. Упутство за припрему понуде
Понуђач је дужан да понуду сачини читко, штампаним словима на српском језику
попуњавањем и достављањем у затвореној коверти на којој су на предњој страни написани
текст: „понуда за Јавну набавку добара- „Набавка опреме за јавне радове, обликована у
две партије - не отварај“, ЈНМВ број 1/13, а на полеђини назив, и адреса понуђача име и
презиме особе за контакт и број телефона.
Понуда треба да садржи:
- Понуђач може дати понуду за обе партије, или само за ону за коју испуњава услове
тражене конкурсном документацијом од стране наручиоца.
- Образац понуде и структуру цене (образац понуде и структуре цене је саставни део
конкурсне документације). Образац понуде и структуре цене мора бити потписан од
овлашћеног лица и оверен печатом.
- Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку (образац изјаве о
испуњености услова за учешће у поступку је саставни део конкурсне документације).
Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку мора бити потписан од
овлашћеног лица и оверен печатом.
- Образац изјаве о независној понуди (образац изјаве о независној понуди је саставни део
конкурсне документације). Образац изјаве о независној понуди мора бити потписан од
овлашћеног лица и оверен печатом.
- Модел уговора (модел уговора је саставни део конкурсне документације). Модел уговора
мора бити потписан од стране овлашћеног лица, оверен печатом и у њему мора читко
бити уписана вредност понуде, са и без ПДВ-а.
- Извод из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре –копија
- ПИБ- копија
- Потврду надлежног суда да понуђач или његов законски заступник није кривично
осуђиван
- Потврду надлежног суда или органа надлежног за регистрацију привредних
субјеката да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности за време
слања понуде
- Потврду надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије.
Образца Изјаве о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама (Образац изјаве чини саставни елемент конкурсне документације.
Конкурсну документацију можете преузети на порталу јавних набавки или лично
преузети на адреси: Градска кућа, Омладински трг 1, 14224 Лајковац, спрат други соба
210.
Понуда може садржати и Образац трошкова припреме понуде, који је саставни део
конкурсне документације.
Цене дати у динарима са дефинисаним ПДВ-ом. Уколико понуђач није у систему ПДВ-а,
набавка добара се може извршити до висине средстава предвиђеним у финансијском
плану и плану јавних набавки ( процењена вредност + ПДВ).
Рок за подношење понуде је осам дана од дана објаве на порталу јавних набавки, на
адресу: ЈП „ ЛАЈКОВАЦ УСЛУГЕ“, улица Омладински трг бр.1, или личном доставом на
писарницу у Општини Лајковац до наведеног рока.
Председник Комисије
Горан Илић, дипл. правник
________________________________
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6. Образац понуде и структуре цена
БР ЈНМВ 1/13
Понуђач:
Седиште понуђача:
Овлашћено лице понуђача:

ПАРТИЈА 1- ПОНУДА ЗА НАБАВКУ КОСИЛИЦА ЗА ТРАВУ-16311000

Артикли
МОТОРНА
КОСА

Укупна
Јединична Укупна
Јединица количина Јединична
са
без цена
са цена
мере
цена
без цена
ПДВ-ом
ПДВ-а
ПДВ-ом
ПДВ-а
комад
6

ФС 450
комад

1

МОТОРНА
КОСАЧИЦА
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ПАРТИЈА 2- ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РУЧНОГ АЛАТА- 44511000

Артикли
МОТОРНА
ТЕСТЕРА МС
361
МОТОРНА
ТЕСТЕРА МС
211
РУЧНА
ТЕСТЕРА
СЕКИРА 2 кг

Укупна
Јединична Укупна
Јединица количина Јединична
са
без цена
са цена
мере
цена
без цена
ПДВ-ом
ПДВ-а
ПДВ-ом
ПДВ-а
комад
1
комад

1

комад

10

комад

6

ЛОПАТА

комад

15

АШОВ

комад

10

МОТИКА

комад

10

ГРАБУЉЕ 18
ЗУБА
ВИЛЕ

комад

10

комад

10

БУДАК

комад

6

ПИЈУК

комад

6

КОСИР

комад

6

РУЧНА КОСА

комад

3

РУЧНА
КОЛИЦА

комад

3
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ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1- НАБАВКА КОСИЛИЦА ЗА ТРАВУ
1. Услови плаћања
-аванс______% у року: ____________________________
-други део______% у року:_________________________
-по испостављању рачуна наручиоцу ________ дана
Рок испоруке добара_______________дана
Гаранција квалитета добара___________________месеци
Сервисирање добара у гарантном року, без наплате услуге:
Да

или

Не

Испорука добара на адресу наручиоца- франко магацин наручиоца:
Да

или

Не

НАПОМЕНЕ:
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ .

У_______________________
Дана __________. 2013.године

Одговорно лице понуђача:___________________________________
(име и презиме)
М.П.

_______________________
(потпис)
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ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2- НАБАВКА РУЧНОГ АЛАТА
1. Услови плаћања
-аванс______% у року: ____________________________
-други део______% у року:_________________________
-по испостављању рачуна наручиоцу ________ дана
Рок испоруке добара_______________дана
Гаранција квалитета добара___________________месеци
Сервисирање добара у гарантном року, без наплате услуге:
Да

или

Не

Испорука добара на адресу наручиоца- франко магацин наручиоца:
Да

или

Не

НАПОМЕНЕ:
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ .

У_______________________
Дана __________. 2013.године

Одговорно лице понуђача:___________________________________
(име и презиме)
М.П.

_______________________
(потпис)
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7. Образац Изјаве о испуњености услова из члана 75. и члана 76.
Закона о јавним набавкама

У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12)
понуђач даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу следећу
ИЗЈАВУ
Као понуђач у поступку јавне набавке мале вредности- Набавка опреме за јавне радове
обликоване по партијама, Партија 1- Набавка косилица за траву-16311000 и Партија 2Набавка ручног алата -44511000 редни број јавне набавке 1/13, испуњавам све услове
утврђене законом и конкурсном документацијом и то:
- регистрован сам код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар за
обављање делатности истраживања тржишта;
- ја, или мој законски заступник, нисам осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, нисам осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
- није ми изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време слања
позива за подношење понуде;
- измирио сам доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе на чијој територији имам седиште.

Датум:
М.П.
___________________
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Потпис
овлашћеног лица
_____________________

8. Образац Изјаве о независној понуди
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12)
понуђач даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу следећу

ИЗЈАВУ
Као понуђач у поступку јавне набавке мале вредности- Набавка опреме за јавне
радове, обликоване по партијама, Партија 1- Набавка косилица за траву- 16311000 и за
Партију 2- Набавка ручног алата- 44511000, редни број јавне набавке 1/13, потврђујем да
понуду подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум:
М.П.
___________________
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Потпис
овлашћеног лица
_____________________

9. Образац трошкова припреме понуде
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012),
прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде за јавну набавку мале
вредности- Набавка опреме за јавне радове обликоване у две партије, Партија -1 Набавка
косилица за траву -16311000 и Партија 2- Набавка ручног алата- 44511000 , број ЈНМВ 1/13.

Редни број

Врста трошкова

Износ

1
2
3
4
5
УКУПНО

Датум:
М.П.
___________________
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Потпис
овлашћеног лица
_____________________

ЈП“ ЛАЈКОВАЦ УСЛУГЕ“
Број: 10/13
Број јнмв: 1/13
Датум:_________.2013. године
Лајковац

МОДЕЛ УГОВОРА
О ДОДЕЛИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/13
ПАРТИЈА 1 – НАБАВКА КОСИЛИЦА ЗА ТРАВУ- 16311000
Закључен између:
1.

Јавног предузећа за обављање комуналних делатности ЛАЈКОВАЦ
Лајковац (у даљем тексту: наручилац добара).
и

УСЛУГЕ -

2. Понуђача _____________________________________________________________.
са седиштем: __________________________________________________________
кога заступа: ________________________________________________________
(у даљем тексту: испоручилац добара-понуђач), ПИБ ___________________________.
Члан 1.
-

Уговорене стране констатују:
да је Наручилац добара на основу члана 31. став 1. тачка 8. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ број 124/12) спровео поступак за јавну набавку бр. 1/13Набавку опреме за јавне радове- Партија 1– Набавка косилица за траву -16311000,
Уговор додељен:понуђачу____________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Члан 2.

Обавезује се испоручилац добара да на основу обрасца „Образац понуде “ из конкурсне
документације изврши испоруку новог, декларисаног без дефекта фабрички упакованог и
оригиналног добра који је предмет набавке у складу са датом понудом, која је код понуђача
заведена под бројем _______________.2013. године.
Члан 3.
Испоручилац ће извршити испоруку предметног добара, у року од____ дана, након
потписивања уговора, франко магацин наручилаца.
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Члан 4.
За испоручена добра, наручилац ће плаћати по ценама датим у понуди која
износи___________________________динара
без
ПДВ-а,
а
са
ПДВ-ом
износи
___________________________динара.
Уколико понуђач није у систему ПДВ-а, испорука добара се може вршити до висине
средстава предвиђених финансијским планом (процењена вредност + ПДВ).
Члан 5.
Наручилац ће за испоручена добра под условима из члана 4. овог Уговора платити у
складу са условима плаћања датим у понуди.
Члан 6.
Уговорене стране сагласно изјављују да су упознате са садржином овог уговора и без
примедби га потписују.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника уговорних страна.
Члан 7.
На све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 8.
Уговор је сачињен у 6(шест) истоветних примерка од којих по 3 (три) свака уговорена
страна задржава за своје потребе.

УГОВАРАЧИ

ЗА ИСПОРУЧИОЦА

ЗА НАРУЧИОЦА
ВД. ДИРЕКТОРА
Јован Савичић
_____________________________

______________________
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ЈП“ ЛАЈКОВАЦ УСЛУГЕ“
Број: 10/13
Број јнмв: 1/13
Датум:_________.2013. године
Лајковац

МОДЕЛ УГОВОРА
О ДОДЕЛИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/13
ПАРТИЈА 2 – НАБАВКА РУЧНОГ АЛАТА- 44511000
Закључен између:
1.

Јавног предузећа за обављање комуналних делатности ЛАЈКОВАЦ
Лајковац (у даљем тексту: наручилац добара).
и

УСЛУГЕ -

2. Понуђача _____________________________________________________________.
са седиштем: __________________________________________________________
кога заступа: ________________________________________________________
(у даљем тексту: испоручилац добара-понуђач), ПИБ ___________________________.
Члан 1.
-

Уговорене стране констатују:
да је Наручилац добара на основу члана 31. став 1. тачка 8. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ број 124/12) спровео поступак за јавну набавку бр. 1/13Набавку опреме за јавне радове- Партија 2– Набавка ручног алата -44511000,
Уговор додељен:понуђачу____________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Члан 2.

Обавезује се испоручилац добара да на основу обрасца „Образац понуде “ из конкурсне
документације изврши испоруку новог, декларисаног без дефекта фабрички упакованог и
оригиналног добра који је предмет набавке у складу са датом понудом, која је код понуђача
заведена под бројем _______________.2013. године.
Члан 3.
Испоручилац ће извршити испоруку предметног добара, у року од____ дана, након
потписивања уговора, франко магацин наручилаца.
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Члан 4.
За испоручена добра, наручилац ће плаћати по ценама датим у понуди која
износи___________________________динара
без
ПДВ-а,
а
са
ПДВ-ом
износи
___________________________динара.
Уколико понуђач није у систему ПДВ-а, испорука добара се може вршити до висине
средстава предвиђених финансијским планом (процењена вредност + ПДВ).
Члан 5.
Наручилац ће за испоручена добра под условима из члана 4. овог Уговора платити у
складу са условима плаћања датим у понуди.
Члан 6.
Уговорене стране сагласно изјављују да су упознате са садржином овог уговора и без
примедби га потписују.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника уговорних страна.
Члан 7.
На све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 8.
Уговор је сачињен у 6(шест) истоветних примерка од којих по 3 (три) свака уговорена
страна задржава за своје потребе.

УГОВАРАЧИ

ЗА ИСПОРУЧИОЦА

ЗА НАРУЧИОЦА
ВД. ДИРЕКТОРА
Јован Савичић
_____________________________

______________________
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