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Наручиоц: 

ЈКП''Стандард''Књажевац 

Број :18 

Датум:18.04.2016. 

                              

 

 

ЈКП "СТАНДАРД" - Књажевац 

ул. Капларова  бр. 8, 19350 Књажевац 

                                                        

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  ДОБРА 

 

 

 

Предмет јавне набавке добра:  

Набавка мини  багера путем финансијског лизинга. 

  

 

ПОСТУПАК: Јавна набавка мале вредности 

 

БРОЈ: 4/2016 

 

 

 

 

 Датум и време: 

Рок за достављање 

понуда: 

27.04.2016. do 10,00 часова 

Датум отварања понуда: 27.04.2016. до 10,30 часова 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсна документација садржи  29 странa 
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        На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама и подзаконским актима којима се 

уређују јавне набавке („Службени гласник РС“,број 124/12, 14/2015 и 68/2015), у даљем 

тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 

29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 17 и Решења о образовању 

комисије за јавну набавку 17/1  од 13.04.2016. године, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

С А Д Р Ж А Ј: 

I ПОЗИВ 

I.1. Подаци о наручиоцу  

I.2. Врста наручиоца 

I.3. Врста поступка 

I.4. Предмет јавне набавке  

I.5. Критеријум за доделу уговора 

I.6. Преузимање конкурсне документације 

I.7. Начин и место подношења понуда 

I.8. Место и време и начин подношења понуда 

I.9. Рок за закључење уговора 

I.10. Контакт лице 

II Податке о предмету јавне набавке 

II.1. Опис предмета набавке 

II.2. Опис партије, назив и ознака из опшег речника набавки  

 

III  Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења 

контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке 

добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

 

IV. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама и 

упутство како се доказује  испуњеност тих  услова 

 

V. Упуство понуђачима како да сачине понуду 

 

VI. Образац понуде 

 

VII. Изјава о испуњености услова 

 

VIII Модел уговора 

 

IX. Образац структуре понуђене цене 

 

X. Образац трошкова припреме понуде 

 

XI. Oбразац изјаве о независној понуди 

 

XII. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 

  

XIII. Изјава понуђача о финансијском средству обезбеђења  уговора                                             

I  
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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

 

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

ЈКП''Стандард'', Књажевац, ул.Капларова 8, 19350 Књажевац 

ПИБ 100630696, Матични број 07208324  

 

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА: Јавно комунално предузеће    jkp_standard@mts.rs 

 

3. ВРСТА ПОСТУПКА 

Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности, у складу са чланом 

39. Закона о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке 

(„Службени гласник РС“,број 124/12, 14/2015 и 68/2015).  

Позив за предметну јавну набавку је објављен  на Порталу јавних набавки. 

 

4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке редни број 4/2016 су добра – Набавка мини багера путем финансијског 

лизинга. 

 Назив и ознака из општег речника набавки:  

43210000 – машине за земљане радове 

 

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 

 

6. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

     Конкурсна документација може се преузети на Порталу јавних набавки или лично на 

адреси наручиоца: ЈКП „Стандард“ Књажевац ул. Капларова  бр. 8. Књажевац. 

 

7. НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за 

подношење понуда. Понуда се доставља  у затвореној коверти, са назнаком „ПОНУДА ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ број 4/2016  – Набавка мини багера путем финансијског лизинга, НЕ 

ОТВАРАТИ“, лично или путем поште, на адресу ЈКП „Стандард“ Књажевац, улица Капларова 

бр.8, 19350 Књажевац, до дана 27.04.2016. године до 10:00 часова. На полеђини коверте се 

наводи назив, контакт особа, број телефона и адреса понуђача.  

Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом и узеће се у 

разматрање.  

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене 

понуђачу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.  

8. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Отварање понуда обавиће се дана  27.04.2016. године у 10:30 часова у просторијама ЈКП 

„Стандард“ Књажевац, улица Капларова бр.8, Књажевац. 

9. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен  у 

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока 

за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  

10. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 

Особа за контакт: Ивица Јеленковић,  019/731-112, e-mail:  jkp_standard@mts.rs   
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II Податке о предмету јавне набавке 

 

II.1. Опис предмета набавке 

Предмет јавне набавке су добра: Набавка мини багера путем финансијског лизинга.  

Назив и ознака из општег речника набавки: 

43210000 – машине за земљане радове 

Место испоруке добра: франко - купац 

Техничке карактеристике, квалитет и опис добра се види у поглављу III који је саставни део 

ове конкурсне документације. 

 

II.2. Опис партије, назив и ознака из опшег речника набавки  

Набавка није обликована по партијама. 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ  КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

III 1. Спецификација oбавезних техничких карактеристикa које треба да садржи нови мини 

багер: 

 

ЈНМВ бр. 4/2016 МИНИ – БАГЕР 

путем финансијског лизинга. 

Обавезне техничке карактеристике 

мини - багера путем финансијског лизинга. 

Понуђени  

мини -  багер 

Марка и тип мини - багера  

Година производње 2016. – нов, некоришћен  

Нето снага мотора  од 13 kW до 16 kW  

Радна запремина мотора мини - багера  

минимум 1.100 м3 

 

Оперативна (радна) тежина од 1.700 кг до 2.000 кг  

Кабина  ROPS/TOPS заштитом и грејањем  

Радна светла напред и на задњем делу машине  

Систем хидрауличног нагињања комплетног горњег строја 

(кабине) машине при раду 

 

Две брзине кретања машине; највећа брзина мин. 5 км/ч.  

Проток хидрауличког уља мин. 70 л/мин.  

Максимална дубина копања мин. 2.400 мм  

Максимална дохватна висина мин. 3.500 мм  

Mаксимални дохват на земљи мин.3.800 мм  

Брзина обртања куполе горњег строја мин. 10 о/мин.  

Дужина доњег построја од 1.450 мм до 1.700 мм  

Хидраулична  инсталација  

Кашика  од 300 мм и 500 мм  

Кашика за планирање од 1000 мм  

Ширина  мини – багера са увученим гуменим гусеницама 

макс.  1.000 мм 

 

Ширина мини – багера са извученим гуменим гусеницама 

макс.  1.300 мм 

 

Висина  мини - багера до врха кабине макс. 2.300 мм  

 

ОСТАЛО: 

 

- Упуство за руковање и одржавање на српском језику. 

- Обука руковаоца.  

- Сервисна подршка и оргинални резервни делови. 

- Гарантни рок минимум 12 месеци без обзира на број радних сати. 

-     Понуђач је дужан да достави доказ о партнерском односу са произвођачем опреме. 

      -  Приложити обавезно званични каталог призвођача, где се виде техничке карактеристике 

понуђене машине - да буде усклађен са официјалним сајтом произвођача.  

          

        датум                                                                                       потпис овлашћеног лица 

  ________________                              М. П.                              __________________________                                                 
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IV .   ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ПОНУЂАЧА 

1. Право на учешће има понуђач који испуњава  условe из члана 75, став 1, тачке од 1-4.  

Закона о јавним набавкама и то: 

а. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

б. 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; 

г. 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; 

д. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) - Решење Народне банке Србије за обављање послова 

финансијског лизинга (за даваоца лизинга) 

ДОКАЗ:  Извод из агенције за привредне регистре (или другог регистра), 

            Потписана и оверена изјава понуђача, образац број VII 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

 

1. да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом и то: 

а) да понуђач-испоручилац предмета лизинга располаже довољним техничким 

капацитетом – да је опремљен за сервисирање и да поседује минимум једну 

опремљену покретну радионицу која мора одговарати својој намени и бити доступна 

по позиву наручиоца. Сервис за машину мора бити овлашћен од стране произвођача 

добара и мора бити властити. 

б) да понуђач - испоручилац машине располаже довољним   кадровским капацитетом – 

да има минимум два сервисера који морају имати доказе о стручном усавршавању 

(лиценце, сертификате и сл.) .  

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов 

из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора  да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају 

заједно.  Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 

услова. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и  

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА На  основу члана 8. став 1. тачке 20) и 21) Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова (,,Сл.гласник РС“, број 29/13 и 104/13) понуђач је дужан  да при 

састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 
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забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (образац XII - 

изјава).  

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем Извода из Регистра надлежног органа,  потписивањем Изјаве понуђача 

образац број VII  која је саставни део конкурсне документације и достављањем Важеће 

дозволе за обављање одговарајуће делатности која је предмет јавне набавке издате од стране  

надлежног органа-(Решење Народне банке Србије за обављање послова финансијског лизинга 

(за даваоца лизинга) 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

 

 

1.  да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом и то: 

а) да понуђач - испоручилац располаже довољним техничким капацитетом:  

– да је опремљен за сервисирање и да поседује минимум једну опремљениу покретну 

радионицу која мора одговарати својој намени и бити доступне по позиву наручиоца. Сервис 

за машину мора бити овлашћен од стране произвођача добара и мора бити властити. 

Доказ: За сервис, потребно је доставити сертификат или овлашћење за сервисирање  

предметне машине од стране произвођача.  

За  покретне радионице (покретно радно-сервисно возило), као доказ доставља се фотокопија 

или очитана саобраћајна дозвола за сервисно возило и копије полисе обавезног осигурања 

сервисног возила, важећих на дан отварања понуда.  

б) да понуђач-испоручилац располаже довољним кадровским капацитетом:  

– да има минимум два сервисера који морају имати доказе о стручном усавршавању 

(лиценце,сертификате и сл.). 

Доказ:  доставља списак сервисног особља са потврдом о сталном радном односу од минимум 

1 године за исте као и лиценце, сертификате и сл. запослених на одржавању машина и копије 

образаца М (или други одговарајући образац за пријаву осигурања).   

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач 

мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. 

став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора  да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем 

је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и  

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
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Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија , а 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда 

на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал 

или оверену копију свих или појединих доказа.  

 

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона , наручилац је пре доношења 

одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија 

затражити да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на 

увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да 

затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи  достављање 

свих  или појединих доказа доказа уколико за истог  понуђача поседује одговарајуће доказе из 

других поступака јавних набавки код тог наручиоца. 

Наручилац није дужан да поступи на начин из става 2. овог члана у случају поступка јавне 

набавке мале вредности  и преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачке 2) и  3) овог 

закона чија је процењена вредност мања од износа из члана 39. став.1. Закона о јавним 

набавкама. 

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 јавном регистру Понуђача-предузетника и правних лица који 

води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод 

из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници 

Агенције за привредне регистре. 

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. 
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V. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

Понуда мора да буде састављена 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: ЈКП „СТАНДАРД“, Капларова 8, 19350 Књажевац са назнаком: 

 ,, Понуда за јавну набавку добара, - Набавка мини багера путем финансијског лизинга, бр. 

4/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

27.04.2016.године до 10,00 часова.  

   Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно 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. 

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити 

неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремена.  

Јавно отварање понуда одржаће се 27.04.2016. године, у 10,30 часова, у просторијама        

ЈКП „СТАНДАРД“, Капларова 8, 19350 Књажевац. 

 Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.   

 У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача.  

 Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати 

поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу 

којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда 

2.1. Понуда мора да садржи:  

-   Образац спецификације обавезних техничких карактеристика мини багера потписан и 

печатом оверен (образац 3.1) 

- Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (образац VI у конкурсној 

документацији);  

- Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се доказује 

испуњеност услова (део под IV у конкурсној документацији);  

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача  

- ИЗЈАВА O ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА (образац VII у конкурсној документацији);  

- Модел уговора - Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом, потписати и 

печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора (образац VIII у 

конкурсној документацији);  

- Образац структуре цене, са упутством како да се попуни, попуњен, потписан и печатом оверен 

(образац IXу конкурсној документацији);  

- Образац изјаве о независној понуди који мора бити потписан и оверен печатом, дате под 

матерјалном и кривичном одговорношћу (образац XI у конкурсној документацији);  
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- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама који мора бити 

потписан и оверен печатом, дате под матерјалном и кривичном одговорношћу (образац XII у 

конкурсној документацији); 

- Модел Уговора између даваоца лизинга и испоручиоца добара и Модел Уговора о 

финансијском лизингу у складу са Законом о финансијском лизингу 

- Важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке - 

Решење Народне банке Србије за обављање послова финансијског лизинга (за даваоца 

лизинга) 

- Изјава понуђача о финансијском средству обезбеђења  уговора (образац XIII у конкурсној 

документацији ) 

Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и Образац 

трошкова припреме понуде, потписан и печатом оверен (образац X у конкурсној 

документацији).  

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни 

део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом 

оверава.  

 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да  

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће  

попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, 

изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном 

одговорношћу, који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из 

групе понуђача  

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава 

обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају  давање изјава 

под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим 

се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 

који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.  

 

3. ПАРТИЈЕ 

Набавка није обликована по партијама. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  

ЈКП „СТАНДАРД“, Капларова 8, 19350 Књажевац, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара, - Набавка мини багера путем финансијског лизинга, 

бр. 4/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара, - Набавка мини багера путем финансијског лизинга, 

бр. 4/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара, - Набавка мини багера путем финансијског лизинга, 

бр. 4/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара, - Набавка мини багера путем финансијског 

лизинга, бр. 4/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

- Понуда мора бити поднесена као заједничка понуда даваоца лизинга и испоручиоца добара.  

- Понуђачи су обавезни да доставе Уговор између даваоца лизинга и испоручиоца добара и 

модел Уговора о финансијском лизингу у складу са Законом о финансијском  

лизингу („Сл.гласник РС“ бр. 55/2003, 61/2005 и 31/2011). 

 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 
 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде             

(поглавље 6) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке 

који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу 4 конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова (Образац изјаве из поглаваља 4 одељак 3-1.). 

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 као заједничку понуду.  

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу послова. 

  

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, док услове из члана 75. став 1. 

тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 

извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

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

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

9.1. Захтеви у погледу квалитета добра  

Понуђено добро мора у потпуности одговарати свим захтевима Наручиоца прецизираним у  

техничким спецификацијама.  
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9.2. Захтеви у погледу гарантног рока  

Гаранција за мини - багер, која је предмет јавне набавке не може да буде краћа од 12 месеци. 

Гарантни рок почиње да тече од дана испоруке машине и потписивања докумената којима се 

доказује пријем машине од стране наручиоца. Обавеза понуђача је да обезбеди сервисирање и 

испоруку резервних делова након истека гарантног рока минимум  15 година. 

 

9.3. Захтеви у погледу рока, места и начина испоруке добра  

Рок  за испоруку: мини - багера, која је предмет ове јавне набавке, не може бити дужи од 30 

календарских дана рачунајући од дана потписивања уговора. Машина мора да се испоручи на 

адресу наручиоца ЈКП „СТАНДАРД“, Капларова 8, 19350 Књажевац. 

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде  

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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 може бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима финансијског лизинга које понуђач има у реализацији предметне јавне 

набавке, с тим да ће се при утврђивању најниже понуђене цене, узети укупан износ набавке 

добара путем финансијског лизинга .  

Цена у понуди може бити исказана и у еврима.  

Све вредности морају бити исказане у истој валути. 

За прерачун цене у динаре користиће се средњи курс Народне Банке Србије на дан када 

је започето отварање понуда. 

У укупну вредност понуде морају бити урачунати сви трошкови (царина, трошкови 
испоруке и сви други трошкови који су везани за реализацију уговорене обавезе) и они се 
не могу посебно исказивати ван понуђене цене, фактурисати и наплаћивати. 

Укупна вредност понуде укључује лизинг накнаду и друге трошкове који настају 

закључењем Уговора о финансијском лизингу. 

Наручилац ће цену платити путем двогодишњег финансијског лизинга: 
  

- Укупно учешће чини: 
 

а) Учешће 20 % од нето вредности предмета лизинга 

б) Трошкови обраде, регистрације у АПР –у и кредитног бироа 

- Финансирање ПДВ-а за предмет лизинга и ПДВ-а на камату 90 дана.  

- преостали износ у 24 месечних рата. 

- плаћање ће се вршити у динарима по средњем  курсу НБС на дан доспећа обавезе (уколико је 

понуда исказана у еврима ). 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона о јавним набвкама. 

 

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  
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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. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА  

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла (предаје понуђач коме је 

додељен уговор и то приликом закључења уговора) 

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда Наручиоцу средство 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то сопствену бланко меницу која мора 

бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 

исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним 

износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности који је 30 

(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.  

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране  

пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму као и копија захтева за  

регистрацију меница овереног од стране пословне банке понуђача.  

Наручилац ће уновчити меницу дату као средство финансијског обезбеђења за добро 

извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и 

на начин предвиђен уговором. 

 

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 ЈКП 

„СТАНДАРД“, Капларова 8, 19350 Књажевац, електронске поште на е-маил: 

jkp_standard@mts.rs  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева 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, Набавка мини багера путем 

финансијског лизинга, бр. 4/2016. Ако наручилац измени или допуни конкурсну 

документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи 

рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона. 

mailto:jkp_standard@mts.rs
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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. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ 

НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 

године у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да                                                

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 

Доказ  може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку      јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин 

и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена 

у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;      

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у 

складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није 

истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, 

дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу бланко соло меницу за добро 

извршење посла, која ће бити са клаузулама: „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг 

извршења посла и евентуално плаћање уговорне казне. Бланко соло меница  за добро 

извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима 

како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 

(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања 
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уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро 

извршење посла мора да се продужи. 

 

17. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ И ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за избор и оцењивање најповољније понуде је најнижа понуђена цена.    

 

18.ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

У случају исте понуђене цене, Наручилац ће извршити доделу уговора на тај начин што ће 

изабрати понуду понуђача који је понудио најдужи гарантни рок. 

 

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 непосредно или поштом препоручено са 

повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 

наручиоца, уз уплату таксе од 60.000,00 динара на жиро рачун број 840-30678845-06, сврха 

плаћања Републичка административна такса. 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 најкасније три дана пре истека рока за 

подношење понуда, с тим да је подносилац захтева претходно у складу са чланом 63. став 2. 

Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке или неправилности, а наручилац исте није 

отклонио. Захтев за заштиту права против одлуке о додели уговора, односно одлуке о 

обустави поступка, може се поднети у року од пет дана од дана објављивања исте на Порталу 

јавних набавки и званичној интернет страници. Захтев за заштиту права подноси се 

наручиоцу, а копија се истовремено предаје Републичкој комисији за заштиту права у 

поступцима јавних набавки.  

 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће објавити обавештење на Порталу 

јавних набавки  у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.  

 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен  у 

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока 

за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
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VI. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда бр. _________од____________ за јавну набавку мале вредности  мини багера путем 

финансијског лизинга, ЈНМВ број 4/2016, за коју је позив за подношење понуда  објављен на 

Порталу јавних набавки, дана  ________.године. 

 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно 

је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за 

сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка мини багера путем финансијског лизинга,   ЈНМВ 

број 4/2016 

Валута Износ у РСд Износ у € 

а) Нето набавна 

вредност добара 

без ПДВ 

 

___________________ 

 

 

__________________ 

б) ПДВ (20%): ___________________ 

 

__________________ 

ц) Бруто набавна 

вредност добара са 

ПДВ-ом (а+б) 

 

___________________ 

 

 

__________________ 

 

1.2. Учешће Наручиоца у финансијском лизингу 

а) 20 % нето набавне 

вредности 

 

___________________ 

 

 

________________ 

 

б) Трошкови обраде 

података са ПДВ-ом 

 

__________________ 

 

 

ц) Други трошкови који 

настају закључењем 

уговора о финансијском 

лизингу 

 

___________________ 

 

 

________________ 

 

1.2.Укупно учешће у 

апсолутном износу 

(а + б + ц) 

 

___________________ 

 

 

________________ 

 

1.3 Износ нето финансирања 

Нето набавна вредност 

предмета лизинга (1.1.под а) 

умањена за износ учешћа 

Наручиоца на нето набавну 

цену (1.2. под а) 

 

___________________ 

 

 

________________ 

 

1.4. Број месечних рата лизинг накнаде: 24 (двадесет четири) 

1.5. Износ месечне 

лизинг накнаде (рате): 

 

___________________ 

 

 

  ________________ 

 

1.6. Откупна вредност 

предмета лизинга 

по истеку уговора о 

финанс. Лизингу 

 

 

___________________ 

 

 

 

________________ 

 

1.7. Укупан износ рата 

лизинг накнаде (1.4 x1.5) 

 

___________________ 

 

 

 ________________ 

 

 

1.8. Укупан ПДВ на камату: 

 

 

___________________ 

 

     _______________ 
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1.9. Номинална каматна стопа 

- на годишњем нивоу: 

________% 

 

_______% 

 

1.10. Ефективна каматна стопа 

- на годишњем нивоу 

________% ________% 

 

1.11.Укупно плаћање на 

почетку финансирања (пре 

испоруке предмета лизинга) 

 

___________________ 

 

 

________________ 

 

1.12. Плаћање након три 

месеца од испоруке  

(1.1. под б + 1.8.) 

 

___________________ 

 

 

________________ 

 

1.13. УКУПАН ИЗНОС 

НАБАВКЕ ПУТЕМ 

ФИНАНСИЈСКОГ 

ЛИЗИНГА 

(учешће + укупан износ рата 

лизинг накнаде + ПДВ на нето 

вредност и ПДВ на камату 

(1.2+1.7+1.12) 

 

 

 

___________________ 

 

 

 

_____________________ 

 

1.14. Инструмент обезбеђења: 

бланко соло менице Наручиоца, комада ___________ 

1.15. Период финансирања: 2 године (двадесет четири месеца) 

Понуђач је у обавези да приложи следећа документа: 

План отплате рата лизинг накнаде и других трошкова који настају потписивањем уговора о 

финансијском лизингу за цео период уговора о лизингу, који Давалац лизинга доставља на 

сопственом обрасцу, на свом меморандуму, потписан и оверен од стране овлашћеног лица. 
Комерцијално-технички услови понуде: 

Доспеће прве лизинг рате на наплату:  

Доспеће сваке наредне лизинг рате на наплату: Свака наредна лизинг рата доспева 

___________ дана по протеку месеца. 

Гарантни рок машине:(минимум 12 месеци) 

Гарантни рок ________________ од дана 

испоруке добра. 

Рок за отклањање недостатака у основном                           

гарантном року (максимум 48 сати)                                                                                                          

Рок испоруке:  

Важност понуде (најмање 60 дана ) од дана отварања 

понуда   

Место испоруке : Франко купац 

Остало:  

                  Датум                                           Понуђач 

___________________________       М.П.                 _______________________________ 

 
 Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 

печатом оверити образац понуде.Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, 

понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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VII ОБРАЗАЦ 

 

 

 

ИЗЈАВА O ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

 

 

          Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо све 

услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке добра мале 

вредности мини багера путем финансијског лизинга, ЈНМВ број 4/2016, (заокружити у 

зависности од облика наступања) и то:  

           

          а)  за понуђача: услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама  

          б) за подизвођача: услове из члана 75. Став 1. Тач. 1 ) до 4 ) Закона о јавним 

              набавкама  

          в) за члана групе понуђача: услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона о јавним 

              набавкама. 

 

 

 

 

 

Датум: _______________                    М.П.                     ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

                                                                             ____________________________________  

 

   

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          НАПОМЕНА:  

 

          Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује 

понуђач.Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује 

понуђач за подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан 

групе понуђача.  
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VIII. МОДЕЛ УГОВОРА 

Уговор о купопродаји мини багера 

закључен између:  

1. ЈКП“Стандард“- Књажевац, Капларова бр.8, ПИБ 100630696, матични број 7208324,     

рачун број: 205-81307-25 - Комерцијална банка,  које заступа Директор Омил Ранђеловић 

дипл. инг.маш.   (у даљем тексту: Kупац) 

и 

2. ................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... 

Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

кога заступа...................................................................  

(у даљем тексту: Продавац), 

 

Основ уговора: 

ЈНМБ Број:................................................... 

Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 

 

Члан 1. 

Предмет уговора 

Предмет овог уговора је набавка новог мини – багера путем финансијског лизинга према 

техничкој спецификацији из конкурсне документације за јавну набавку мале вредности- 

добара бр. 4/2016, која је дата у понуди и чини саставни део овог Уговора. 

Нови мини – багер је марке ________________, модел _____________,  

тип________________, година производње 2016. 

Члан 2. 

Цена 

Цена новог мини  - багера из чл. 1 овог Уговора износи: 
____________________динара,  односно _____________евра без обрачунатог ПДВ-а,  
односно_________________динара ________________евра са обрачунатим ПДВ-ом. 

Члан 3. 

Услови и начин плаћања 
Наручилац ће цену утврђену у члану 2. став 2. овог Уговора платити путем финансијског 
лизига, са 20 % учешћа на нето набавну вредност машине, а остатак цене ће платити у 24 
једнаких месечних рата, а све на основу посебног Уговора о финансијском лизингу који ће 
наручилац као прималац финансијског лизинга закључити са даваоцем лизинга у року од 10 
дана од дана потписивања овог уговора. 

        Члан 4. 
Уговор о финансијском лизингу  
Уговор о финансијском лизингу за мини - багер из члана 1. Овог Уговора, наручилац и 
давалац финансијског лизинга закључиће под условима и елементима из конкурсне 
документације и понуде добављача број____________________ ,од_______________ године, 
за јавну набавку број 4/16.  
Давалац финансијског лизинга се обавезује да, у року од 30 дана од дана исплате последње 
рате, пренесе предмет финансијског лизинга у власништво наручиоца. 

Члан 5. 

Рок испоруке 
Рок испоруке машине је _____________ дана од дана закључења Уговора о финансијском 
лизингу између Купца и Даваоца лизинга, у свему у складу са Уговором о испоруци на који ће, 
у смислу члана 6. став 10. Закона о финансијском лизингу, Купац у својству Примаоца лизинга 
дати своје одобрење. Уговор о испоруци мора бити у целости усаглашен са важећим 
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прописима и обичајима у овој области, овим уговором, понудом и конкурсном 
документацијом за ЈНМВ бр. 4/2016.  

Члан 6. 

Начин и место испоруке 

Испорука машине из члана 1. овог Уговора извршиће се у седишту Купца, уз присуство Купца, 

Продавца и Даваоца лизинга, о чему ће одмах бити сачињен Записник о примопредаји, који ће 

потписивати сва три представника. 

Члан 7. 

Решавање рекламација 

Рок за решавање рекламације је _________ дана од дана сачињавања запасника о рекламацији. 

У случају неодговарајућег квалитета или да машина није у складу са понудом број 

____________ од ____________ године, Купац и Продавац ће записнички констатовати 

евентуалне недостатке  у квалитету. Машина (мини багер) се неће преузети од стране Купца, а 

Продавац је обавезан да отклони недостатке или испоручи друго возило у року од 15 дана. 

Члан 8. 
Гарантни услови и дужина општих и појединачних гаранција прецизиране су у гарантном 
листу који Продавац предаје Купцу у моменту испоруке машине заједно са сервисном 
књижицом и осталом документацијом. Дужина гарантних рокова се не може разликовати од 
датих  у понуди бр._______________ од _____________ године. 
Редовно одржавање у гарантном року вршиће се у времену и интервалима како је предвиђено 
сервисном књижицом. 
Ванредно одржавање вршиће се по потреби у случају кварова који не подлежу гранцији. 
Одржавање у гарантном року: извршење услуге, уградња делова, потрошног материјала и 
додатне опреме наплаћиваће се по ценама из званичног ценовника понуђача. 
У току трајања гарантног периода Продавац се обавезује да све евентуалне кварове који се 
појаве поправи без накнаде у предвиђеном року и под условима предвиђеним у гарантном 
листу, с тим да је Наручилац дужан да благовремено обавести продавца о потреби сервисне 
интервенције машине која је предмет купопродаје. 
У случају да то не уради у предвиђеном року, Продавац је дужан да машину замени новом. 
Дужина рока за обезбеђивање резервних делова и сервисирање, након истека гарантног 
периода износи 15 година.  

Члан 9.  

Раскид уговора 

Овај уговор се може раскинути споразумно, или писаним отказом било које уговорне стране, 

уколико друга страна у већој мери не испуњава своју обавезу, а након што је била на то 

упозорена писаним путем. 

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим 

односима.  

Члан 10.  

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. У немогућности 

споразумног решавања спора, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару. 

Члан 11.  

Измене и допуне овог уговора вршиће се у писменој форми – Анексом, уз обострану 

сагласност уговорних страна. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

Члан 12. 

      Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка од којих свака уговорна страна 

задржава по 3 (три) примерка. 

 

      ЗА ПРОДАВЦА                                                                                        ЗА КУПЦА                                                                                                          
                                                                                                             Директор- Омил Ранђеловић 

 

__________________________                                                   ___________________________                                                                                                                                                                                            
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IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО 

ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Понуђач :  _____________________________________________________________ 

 

Набавка новог мини багера путем финансијског лизинга, ЈНМВ број 4/2016 

 

Ред. број Опис Износ у РСд Износ у € 

1. 
Нето набавна вредност предмета јавне набавке 

без ПДВ-а: 

  

2. ПДВ 20%   

3. 
Вредност предмета јавне набавке са  ПДВ-ом 

(1+2) 

  

4. Номинална каматна стопа %   

5. Ефективна каматна стопа %   

6. 
Укупан износ камате за период трајања лизинга 

(24 месеци) 

  

7. 
Учешће до 20,0% на нето набавну вредност 

предмета лизинга 

  

8. Укупан износ ПДВ-а  на камату   

9. 
Манипулативни трошкови (трошкови обраде 

захтева) са ПДВ-ом 

  

10. 

Трошкови уписа Уговора у регистар 

финансијског лизинга   - Агенција за привредне 

регистре са ПДВ-ом 

  

11. Трошкови кредитног бироа   

12. Број рата  

13. Износ месечне лизинг рате   

14. 
УКУПАН ИЗНОС НАБАВКЕ ДОБАРА 

ПУТЕМ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА 
(2+(13x24 рата)+7+8+9+10+11) 
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

Под редним бројем 1. попуњава се набавна вредност предмета јавне набавке без ПДВ-а;  

Под редним бројем 2. попуњава се ПДВ; 

Под редним бројем 3. попуњава се вредност предмета јавне набавке са ПДВ-ом; 

Под редним бројем 4. попуњава се номинална каматна стопа%;  

Под редним бројем 5. попуњава се ефективна каматна стопа %; 

Под редним бројем 6. попуњава се укупан износ камате за период трајања лизинга (24месеци); 

Под редним бројем 7. попуњава се износ учешћа до 12% на нето набавну вредност предмета 

лизинга; 

Под редним бројем 8. попуњава се укупан износ ПДВ-а на камату; 

Под редним бројем 9. попуњава се износ манипулативних трошкова (трошкова обраде 

захтева) са ПДВ-ом; 

Под редним бројем 10. попуњавају се трошкови уписа Уговора у регистар финансијског 

лизинга са ПДВ-ом; 

Под редним бројем 11. попуњавају се трошкови кредитног бироа;  

Под редним бројем 12. утврђен је број рата; 

Под редним бројем 13. попуњава се износ месечне лизинг рате и 

Под редним бројем 14. попуњава се укупан износ набавке добара путем финансијског 

лизинга. 

 

 

 

 

 

 

 

Датум                                                                                           Потпис понуђача 

 

_________________                         М.П.                                  ___________________________ 

   

 

 

Напомена: 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 

да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 

структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 

оверити образац структуре цене. 
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X. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________________, 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац 

је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу 

са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 

4/2015 и 68/2015) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Службени гласник РС“ број 29/2013),као понуђач:  

 

____________________________________________,из____________________ дајем 

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке мале вредности мини багера путем финансијског лизинга, ЈНМВ број 4/2016 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

 

 

 

  

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 

лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 

заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 

се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати 

до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. 

став 1. тачка 2. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2 ЗАКОНА 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач___________________________________________ у поступку јавне набавке мини 

багера путем финансијског лизинга, ЈНМВ број 4/2016, поштовао је обавезе које произлазе 

из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 

 

 

 

 

 

 

         Датум                Понуђач 

 

________________                               М.П.                           _____________________ 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XIII. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА 

  

 

За јавну набавку добара – Набавка мини багера путем финансијског лизинга, ЈНМВ бр. 4/2016  

  

  

  

Понуђач: ________________________________________________________________,  

  

из ______________________ даје следећу  

  

  

ИЗЈАВУ 

  

 

Изјављујем да ћу у тренутку закључења уговора, предати Наручиоцу средство финансијског  

обезбеђења за добро извршење посла и то:  

Сопствену бланко меницу оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за 

заступање и регистровану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије  

Уз исту ћу доставити попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 

износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности који је 30 

(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.  

Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 

банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму као и копију захтева за 

регистрацију меница овереног од стране пословне банке понуђача.  

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на 

начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.  

  

 

 

 _______________________                          М.П.             ____________________________               

      (место и датум)                                                   (потпис овлашћеног лица меничног дужника) 

 

 

 

 

Напомене:  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац. 
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