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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у
даљем тексту: ЗЈН) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“ бр. 86/2015),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке 404-167/IV-19 од 24.06.2019. године и Решења о образовању
Комисије за јавну набавку 404-167/IV-19 од 24.06.2019. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Конкурсна документација садржи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Општи подаци о набавци
Подаци о предмету набавке
Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и упутство како се
доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како се доказује испуњеност услова из члана 75 и 76 ЗЈН
Упутство за припрему понуде
Образац понуде и структура цена
Образац изјаве понуђача да не наступа са подизвођачима
Образац изјаве понуђача о ангажовању подизвођача
Општи подаци о подизвођачу
Образац изјаве чланова групе који подносе заједничку понуду
Општи подаци о члану групе понуђача
Образац изјаве о испуњености услова из члана 75 и 76 ЗЈН
Образац трошкова припреме понуде
Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде
Образац меничног овлашћења за добро извршење посла
Модел уговора
Изјава у складу са чланом 75 став 2 ЗЈН
Образац изјаве о независној понуди
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ОПШТИНСКА УПРАВА ЛАЈКОВАЦ
Комисија за јавну набавку
Број јнмв : 65/19
Датум : 24.06.2019.године
Лајковац

1. Општи подаци о набавци

А. Општи подаци о наручиоцу
Назив наручиоца:
Општинска управа Лајковац
Адреса:

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

Интернет адреса:

www.lajkovac.org.rs

ПИБ: 101343119
Матични број/ Регистарски број: 07353154
Број рачуна: 840-133640-12
Шифра делатности: 8411- Остали органи
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2. Подаци о предмету јавне набавке

Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

Врста предмета:

Набавка услуга

Предмет јавне набавке:
Број јавне набавке:

Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и
припадајућу опрему- 50100000
ЈНМВ 65/19

Контакт особа:

Милеса Павловић- члан Комисије дипл.правник

Контакт :

Видосав Шулубурић, zjeremic87@gmail.com
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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, 14/15
и 68/15), чл.75 и чл. 76, мора да испуњава следеће услове како би имао право да учествује у
поступку ЈНМВ Текуће поправке и одржавање возила 65/19 – Услуге поправки, одржавања и
сродне услуге за возила и припадајућу опрему - 50100000:
-

-

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 је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе, када има седиште на њеној територији.

Средства обезбеђења
-

Меница за озбиљност понуде доставља се уз понуду (на износ од 10% од понуђене цене без
ПДВ-а која траје док траје важност понуде) у корист Наручиоца.
Меница за озбиљност понуде активира се:
а) ако понуђач чија је понуда изабрана одбије да закључи уговор о јавној набавци
(понуда се проглашава неодговарајућом)
б) ако изабрани понуђач на дан закључења уговора о јавној набавци не достави меницу за
добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а.

-

Меница за добро извршење посла.
Понуђач доставља меницу у моменту закључења уговора: безусловну и плативу на први
позив
за добро извршење посла у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а у трајању најмање 5
(пет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.
Меницу за добро извршење посла наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
а) у случају када понуђач уговорене обавезе не извршава на начин утврђен уговором
Уз менице се предаје и копија картона депонованих потписа и одговарајуће менично
овлашћење. Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
располагање финансијским средствима.
Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју
Понуђач наводи у меничном овлашћењу. Менице морају бити неопозиве, безусловне, и
плативе на први позив и без права на приговор.
У складу са чланом 47а. став 6. Закона о платном промету, Народна банка Србије
донела је Одлуку о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и
овлашћења која се примењује од 01.02.2012.године.
Стога је потребно да Понуђач уз менице достави и Доказ о регистрацији истих код
пословне банке где има отворен рачун.

5

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, 14/15 и 68/15) доказује подношењем:





Потписану изјаву којом понуђач потврђује:
да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар за
обављање делатности тј код Агенције за привредне регистре,
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, кривична дела примања или давања мита и кривична дела преваре,
да је измирио доспеле обавезе пореза, доприноса и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе на чијој територији има седиште.
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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 услуга- „Текуће поправке и одржавање возила“, ЈНМВ број 65/19, а
на полеђини назив, и адреса понуђача име и презиме особе за контакт и број телефона.
Понуда треба да садржи:
- 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 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.
- Образац Изјаве о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама
(Образац изјаве чини саставни елемент конкурсне документације.

Меница за озбиљност понуде доставља се уз понуду (на износ од 10% од понуђене цене без
ПДВ-а која траје док траје важност понуде) у корист Наручиоца.
Меница за озбиљност понуде активира се:
а) ако понуђач чија је понуда изабрана одбије да закључи уговор о јавној набавци
(понуда се проглашава неодговарајућом)
б) ако изабрани понуђач на дан закључења уговора о јавној набавци не достави меницу за
добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а.
Уз менице се предаје и копија картона депонованих потписа и одговарајуће менично
овлашћење. Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
располагање финансијским средствима.
Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју Понуђач
наводи у меничном овлашћењу. Менице морају бити неопозиве, безусловне, и плативе на
први позив и без права на приговор.
У складу са чланом 47а. став 6. Закона о платном промету, Народна банка Србије донела
је Одлуку о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења
која се примењује од 01.02.2012.године.
Стога је потребно да Понуђач уз менице достави и Доказ о регистрацији истих код пословне
банке где има отворен рачун.
Конкурсну документацију можете преузети на порталу јавних набавки или лично преузети на
адреси: Општина Лајковац, Општинска управа Омладински трг 1, 14224 Лајковац, спрат
други, соба 204.
Понуда може садржати и Образац трошкова припреме понуде, који је саставни део конкурсне
документације.
-
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Критеријум за стручну оцену понуда је најнижа понуђена цена.
У понуди морају бити попуњени сви тражени елементи. У противном, понуда ће се
сматрати неприхватљивом и као таква одбацити.
Цене дати у динарима са дефинисаним ПДВ-ом. Уколико понуђач није у систему ПДВ-а,
понуда без ПДВ-а и са ПДВ-ом мора гласити на исти износ.
Рок за подношење понуде је 02.07.2019. године до 12.00 часова, на адресу: ОПШТИНА
ЛАЈКОВАЦ, улица Омладински трг бр.1, или личном доставом на писарницу у Општини
Лајковац до наведеног рока. А отварање понуда ће се извршити 02.07.2019. године у 12.15
часова.
Члан Комисије
Милеса Павловић, дипл. правник
_______________________________________
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Образац понуде и структуре ценe
Број: _______________
Датум: ______________
ПОНУДА
За јавну набавку услуга Текуће поправке и одржавање возила Општинске управе – ЈН 65/19
Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача: _______________________________________________________________
Седиште и адреса понуђача: _____________________________________________________
Овлашћена особа (потписник уговора):
______________________________________________________________________________
Овлашћено лице понуђача (за додатне информације и бр. тел.):
______________________________________________________
Телефон: _________________ Факс: ____________________ Ел.пошта __________________
Шифра делатности: _____________ Текући рачун: ___________________________________
Понуда се даје:
Заокружити а), б) или в) уколико се заокружује б) и в) уписати број подизвођача у понуди са
подизвођачем тј број учесника у заједничкој понуди групе понуђача
а) самостално
б) са подизвођачем (број подизвођача у понуди са подизвођачима ________)
в) заједничка понуда групе понуђача (број учесника у заједничкој понуди групе понуђача
_____)
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Предмет понуде и цена
Dacia Sandero 1.5 DCI – VA 049-SŠ
Ред
бр.
1.

Врсте услуге

Ванредно сервисирање
Замена предњих дискова и плочица
Замена задњих дискова и плочица
Контрола-сервис алнасера
Замена
шоља
на
предњим
амортизерима
Замена заштите предњих амортизера
Замена семеринга мењача
Замена предњих рамена
Замена гумица баланс штангле
(комплет)
Замена дизни
Замена подлошке дизни
Замена преливних цеви на дизнама
(комплет)
Замена
заштитне
пластике
на
поклопцу мотора
Превоз возила од Лајковца до сервиса
(шлепање)

Јед.ме
ре

Вредност
делова без
ПДВ-а за
јединицу
мере

Вредност
делова са
ПДВ-ом за
јединицу
мере

Вредност
услуга без
ПДВ-а за
јединицу
мере

Вредност
услуга са
ПДВ-ом за
јединицу
мере

Количина

ком
ком
ком
ком

2
2
1
2

ком
ком
ком
ком

2
1
2
1

ком
ком
ком

4
4
1

ком

1

Пауш
ал

Паушал

УКУПНО:
УКУПНО ДЕЛОВИ И УСЛУГЕ БЕЗ ПДВ-А ___________________________ ДИНАРА
УКУПНО ДЕЛОВИ И УСЛУГЕ СА ПДВ-ОМ__________________________ ДИНАРА
Важност понуде:_________ дана од дана отварања понуда(Минимални период важности понуде
је 30 дана од дана отварања понуда)
Рок плаћања ________ дана од дана пријема исправног рачуна/фактуре.
Место и датум:
_____________________________

М.П.

Понуђач:
име и функција,потпис
___________________________
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Вредност
делова без
ПДВ-а за
тражену
количину

Вредност
делова са
ПДВ-ом за
тражену
количину

Вредност
услуга без
ПДВ-а за
тражену
количину

Вредност
услуга са
ПДВ-ом за
тражену
количину

6. Образац
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за
ЈН 65/19, јавна набавка услуга Текуће поправке и одржавање возила, изјављујемо да не
наступамо са подизвођачима
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДГОВOРНОГ ЛИЦА
(понуђача или овлашћеног члана групе понуђача)
__________________________________
Место и датум:

М.П.

Потпис одговорног лица:

_______________________

_______________________
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7. Образац
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)
За реализацију ЈН 65/19 – Јавна набавка услуга Текуће поправке и одржавање возила
ангажоваћемо следеће понуђаче:
Редни
број

Назив понуђача

Позиција посла

Учешће подизвођача
у понуди
(процентуално)

1.
2.
3.
4.

Датум: ______________

Потпис овлашћеног лица
______________________
М.П.

Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50 % од укупне вредности понуде.
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8. Образац
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача
Наслов и седиште подизвођача
Одговорна особа – директор
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
E-mail
Текући рачун подизвођача
Матични број подизвођача
Порески број подизвођача – ПИБ
ПДВ број подизвођача
Датум: _______________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
_______________________________
М.П.

Напомена:
- Образац копирати у потребном броју копија за већи број подизвођача
- Образац оверава понуђач или овлашћени члан групе понуђача
- Попуњава се само у случају ангажовања подизвођача
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9. Образац
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА
ЈНМВ 65/19 ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ
ПОНУДУ
Број понуде:____________
Изјављујемо да наступамо као група понуђача за јавну набавку услуга Текуће поправке и
одржавање возила, ЈНМВ 65/19
Овлашћујемо члана групе_____________________________________________________
да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем.
ПУН НАЗИВ И
СЕДИШТЕ,
(АДРЕСА), ЧЛАНА
ГРУПЕ

ДОБРА КОЈЕ ЋЕ
ИСПОРУЧИТИ ЧЛАН
ГРУПЕ

УЧЕШЋЕ
ЧЛАНА ГРУПЕ
У ПОНУДИ
(процентуално)

Овлашћени члан:

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ
ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА
ГРУПЕ

Потпис одговорног лица:
______________________
м.п.
Потпис одговорног лица:

Члан групе:

______________________
м.п.
Потпис одговорног лица:

Члан групе:

______________________
м.п.
Потпис одговорног лица:

Члан групе:

______________________
м.п.
Датум:______________________
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10.

Образац
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Назив члана групе понуђача
Седиште и адреса члана групе Понуђача
Одговорно лице члана групе (директор)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Текући рачун предузећа и банка
Матични број понуђача
Порески број предузећа – ПИБ
ПДВ број

Датум: _______________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
_______________________________
М.П.

Напомена:
- Образац копирати у потребном броју копија за сваког члана групе поуђача
- Образац оверава понуђач или овлашћени члан групе понуђача
- Попуњава се у случају ангажовања групе понуђача
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11.

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, 14/15
и 68/15) понуђач даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу следећу
ИЗЈАВУ
Као понуђач у поступку јавне набавке мале вредности – Текуће поправке и одржавање возила
ОРН: 50100000, редни број јавне набавке 65/19, 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;
измирио сам доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе на чијој територији имам седиште.

Датум:

Потпис
овлашћеног лица
_____________________

М.П.
___________________
Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе понуђача овом изјавом потврђује да
испуњава обавезне услове.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, сваки подизвођач овом изјавом
потврђује да испуњава обавезне услове.
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12.

Образац трошкова припреме понуде

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и
68/15), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде за јавну набавку
мале вредности- Текуће поправке и одржавање возила ОРН 50100000 , број ЈНМВ 65/19.

Редни број

Врста трошкова

Износ

1
2
3
4
5
УКУПНО

Датум:

Потпис
овлашћеног лица
_____________________

М.П.
___________________
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14. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници и Одлуке о облику и начину и коришћењу
јединствених инструмената платног промета
из
(назив правног лица)

,

,
(матични број)

доставља
:

,

(место)

(адреса)
,

(ПИБ)

(текући рачун)

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК: Општинска управа општине Лајковац
рачун Општинске управе: 840-745151843-03, по моделу 97, са позивом на број
30-055
За обезбеђење реализације поступка јавне набавке услуга:Текуће поправке и
одржавање возила, број 65/19, достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко
сопствену (соло) меницу, серијски број:
I
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство
финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, можете попунити на износ од 10 % од
понуђене цене без ПДВ-а која траје док траје важност понуде, дате у нашој понуди од
___________.2019. године тј на износ од _________________________________________
(________________________________________)
и
динара и
словима
овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова,
вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих
потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних
средстава, односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена
код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
а) ако понуђач чија је понуда изабрана одбије да закључи уговор о јавној набавци (понуда се
проглашава неодговарајућом)
б) ако изабрани понуђач на дан закључења уговора о јавној набавци не достави меницу за
добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а.
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

М.П. …...............................................................
НАПОМЕНА: Попуњен, оверен печатом и потписан Образац меничног овлашћења за
корисника бланко соло менице доставити заједно са бланко соло меницом,
фотокопијомкартона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница,
овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије.
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15.ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници и Одлуке о облику и начину и коришћењу
јединствених инструмената платног промета
из
(назив правног лица)

,

,
(матични број)

доставља
:

,

(место)

(адреса)
,

(ПИБ)

(текући рачун)

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК: Општинска управа општине Лајковац
рачун Општинске управе: 840-745151843-03, по моделу 97, са позивом на број
30-055
За обезбеђење реализације поступка јавне набавке услуга: Текуће поправке и
одржавање возила, број 65/19, достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко
сопствену (соло) меницу, серијски број:
I
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла, можете попунити на износ од 10
% вредности уговора, без ПДВ–а, дате у нашој понуди од ___________.2019. године тј
на износ од _________________________________________ динара и словима
(________________________________________) и
овлашћујемо Вас као
Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у
складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших
рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена
код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање 5 (пет) дана дуже од дана истека рока за
коначно извршење посла.
Меницу за добро извршење посла наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
а) у случају када понуђач уговорене обавезе не извршава на начин утврђене уговором.
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

М.П. …...............................................................
НАПОМЕНА: Попуњен, оверен печатом и потписан Образац меничног овлашћења за
корисника бланко соло менице доставити заједно са бланко соло меницом,
фотокопијомкартона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница,
овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије.
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16. МОДЕЛ УГОВОРА
О ДОДЕЛИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 65/19
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА ОРН 50100000
Закључен у Лајковцу, дана_____________ 2019. године, између:
1. Општине Лајковац - Општинске управе, са седиштем у Лајковцу, Омладински трг 1, порески
идентификациони број 101343119, матични број 07353154, коју заступа начелник општинске
управе Живорад Бојичић, дипл. правник ( у даљем тексту: Наручилац)
2. ____________________________________________________, ПИБ ______________, матични број
__________________,
текући
рачун
_____________________,
које
заступа
_____________________________,
у
даљем
тексту
Понуђач,
који
наступа
са
________________________________________________________________
као
чланом
групе/
подизвођачем.
Констатација: Уговор се закључује на основу Одлуке о додели уговора бр.****од ****2019.

године, а по спроведеном поступку отвореног поступка јавне набавке у складу са
Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15).

Члан 1.
Наручилац и понуђач констатују да се Уговор закључује на основу спроведеног поступка
по јавном позиву за прикупљање писмених понуда у поступку јавне набавке мале вредности
услуга Текуће поправке и одржавање возила, објављеном на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца.
Наручилац је на основу Одлуке бр **** од **** 2019. године, изабрао понуду понуђача
__________________ бр **** од **** 2019. године, која је саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Предмет Уговора је набавка услуга текуће поправке и одржавање возила ОРН
50100000, ближе дефинисана у обрасцу понуде и обрасцу структуре цене, који се налази у
прилогу конкурсне документације број 65/19 и која је саставни део овог Уговора.
Уговорне
стране
су
сагласне
да
укупна
вредност
уговора
износи
_______________________ динара без ПДВ-а, односно _____________________ динара са ПДВом.
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Члан 3.
Понуђач је дужан да извршава уговорне обавезе према Наручиоцу у складу са преузетим
обавезама и правилима струке, у уговореним роковима.
Понуђач се обавезује да услуге које су предмет овог уговора извршава у складу са
уговореним квалитетом и количинама, а који испуњавају све захтеве постављене у техничким
спецификацијама и конкурсној документацији.
Члан 4.
Наручилац и Понуђач су сагласни да ће се извршење услуга које су предмет уговора
обављати на адреси Понуђача ______________________________________________________
Члан 5.
Рок плаћања је_____________дана од дана пријема исправног рачуна/фактуре.
Плаћање се врши на текући рачун Понуђача.
Члан. 6.
Понуђач се обавезује да приликом потписивања уговора преда регистровану бланко сопствену
меницу, захтев за регистрацију менице и менично овлашћење за добро извршење посла , у висини
од 10% вредности уговора без ПДВ-а у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без
протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и у трајању најмање 5 (пет) дана од дана истека рока за
коначно извршење посла.
Члан 7.
Наручилац задржава право да приликом сваке појединачне извршене услуге, изврши
квалитативну и квантитативну контролу услуге и, у случају потребе, одмах уложи приговор.
Понуђач је дужан да комисијски утврди чињенично стање и без одлагања, примедбе на
квантитативне недостатке отклони о свом трошку, а у случају примедбе на квалитет који се може
уочити непосредним опажањем приликом испоруке, Наручилац ће одмах уложити приговор.
Понуђач је дужан да одмах реагује на уложени приговор, односно да отклони недостатке у року
од 3 дана од дана пријема приговора, што важи и у случају да ствар која је предмет услуге има
скривене мане.
Понуђач је у обавези да све замењене делове врати Наручиоцу по спецификацији.
Члан 8.
Понуђач је у обавези да услуге наведене у понуди извршава одмах, а најкасније у року од
24 сата од дана пријема возила
Приликом извршења сваке услуге , понуђач доставља писану гаранцију за извршену услугу и
обавезује се да услугу изврши квалитетно у свему према нормативима и стандардима чија је
употреба обавезна, уважавајући правила струке, професионално и савесно.
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Члан 9.
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу
уговорних обавеза. О времену наступања, трајању и времену престанка више силе, уговорне
стране обавезне су да једна другу о истим обавесте писаним путем у року од 24 часа. Као
случајеви више силе сматрају се: природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне
несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су законом утврђени као виша сила.
Члан 10.
У случају да једна од уговорних страна не испуњава уговорне обавезе предвиђене
одредбама овог уговора и конкурсном документацијом, друга уговорна страна може, пре истека
рока на који је уговор закључен, отказати исти.
Отказ уговора врши се писаним путем, са отказним роком од 30 дана, од дана уручења
отказа другој уговорној страни.
Отказ је дозвољен, уз поштовање отказног рока, у свако доба, сем у невреме.
Члан 11.
Уговорне стране су се споразумеле да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају евентуалног спора, биће надлежан Привредни суд Ваљево.
Члан 12.
На све што није предвиђено одредбама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о
јавним набавкама и Закона о облигационим односима.
Члан 13.
Овај уговор закључен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна
задржава по два.

За Наручиоца

За Понуђача

________________________

__________________________

**** попуњава Наручилац
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17. ИЗЈАВА
У складу са чл.75/2 Закона о ЈН
Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо при састављању понуде поштовали
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду , запошљавању и условима рада и заштити
животне средине као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум: _________________

М.П.

_______________________
/ потпис овлашћеног лица/
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18. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/2012, 14/15 и 68/15) као и чланом
2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС" број 86/2015), као понуђач: __________________________ ,
из
_________________________,
Дајем:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале
вредности бр 65/19 Текуће поправке и одржавање возила поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

У ______________________
Дана: __________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________________

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

Образац се може фотокопирати у потребном броју.
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