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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Агенција за реституцију
Адреса:

Београд, Масарикова бр. 5.

Интернет страница: www.restitucija.gov.rs

2. Врста поступка набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 2/2018 су добра: опрема за саобраћај-возилa- ПО
ПАРТИЈАМА.
ОРН: 34100000

4. Контакт
Контакт особа је Мирјана Вујовић, саветник за набавке, тел. 3061 428; e-mail:
mirjana.vujovic@restitucija.gov.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 2/2018 су добра: опрема за саобраћај - возила, ОРН:34100000
ПАРТИЈА 1 : Путничко возило, лимузина, бензин, радна запремина мотора 1300-1400
ццм, комада 1
ПАРТИЈА 2 : Путничко возило, лимузина, бензин, радна запремина мотора 1000 ццм,
комада 2

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
-

Понуђач мора да понуди потпуно ново путничко возило. Под термином „ново
возило“ подразумева се некоришћено путничко возило са целокупном новом
конструкцијом и уграђеним потпуно новим деловима и које се након испоруке
први пут региструје.

-

За сваку могућу неусаглашеност карактеристикама путничког возила са законима,
правилницима и стандардима Републике Србије или ЕУ, у потпуности одговара
испоручилац путничког возила.

-

У техничкој спецификацији и опису наводе се само карактеристике возила које су
од примарне важности за наручиоца.

-

Сви материјали од којих су израђена возила не смеју ни на који начин здравствено
да штете свима онима који су у контакту са возилима.
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-

Понуђач ће техничке карактеристике и техничку спецификацију доказивати
каталогом проспектом на српском језику који мора да садржи доказ за све
захтеване тачке из техничке спецификације предмета јавне набавке.

-

Понуђена добра не могу имати мање опреме од захтеване техничком
спецификацијом.
ПАРТИЈА 1 (1 КОМАД):
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

1.ПУТНИЧКО ВОЗИЛО, бензин–
-

Тип возила:
Облик каросерије:
Врста погонског горива:
Генерација мотора:
Мењач:
Погон:
Број врата:
Број седишта:
Боја каросерије:
Радна запремина мотора:
Снага мотора:
Дужина возила.
Запремина пртљажника:

1 комад
путничко
лимузина
бензин
Еуро 6
аутоматски
предњи
5 (пет)
5 (пет)
црна
од 1300 ццм до 1.400 ццм
од 105 kw до 110 kw
4.600 - 4.700 мм
мин. 560 лит.

Опрема возила:
 АИРБАГ-

за возача и сувозача, предњи бочни
 Ваздушне завесе
 ЕСЦ
 Старт/стоп систем
 Даљинско централно закључавање
 Предња и задња светла за маглу
 Висински подесиво возачево седиште
 Дељив и склопив наслон задњег седишта са наслоном за руку
 Спољашњи ретровизори ел.подесиви и склопиви са грејачима
 Клима уређај
 Радио апарат са USB-ом и AUX улазом
 Електро подизачи предњих и задњих стакала
 Maxi dot
 Предњи наслон за руку – Jumbo box
 Комфорт телефониранје
 3-краки кожни волан, кожна ручица мењача и ручне кочнице
 Контрола при вожњи у брдима
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ПАРТИЈА 2 (2 КОМАДА):
1 .ПУТНИЧКО ВОЗИЛО, БЕНЗИН –
-

Тип возила:
Облик каросерије:
Врста погонског горива:
Генерација мотора:
Мењач:
Погон:
Број врата:
Број седишта:
Боја каросерије:
Радна запремина мотора:
Снага мотора:
Дужина возила.
Запремина пртљажника:

2 комад
путничко
лимузина
бензин
Еуро 6
мануелни 6+1
предњи
5 (пет)
5 (пет)
црна
до 1.000 ццм
81 kw
од 4.300 мм до 4.500 мм
мин. 500 лит.

Опрема возила:















Аирбаг за возача,сувозача
Бочни Аирбаг-ови
ЕСЦ
Клима уређај
Путни рачунар
Старт/стоп систем
Електро подизачи предњих стакала
Електро подесиви спољашњи ретровизори са грејачима
Централно закључавање са даљинском командом
Висински подесиво возачево седиште
Предња светла за маглу
Радио апарат, 4 звучника и радиоантена
AUX и USB прикључак
Резервни точак у стандардној величини
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IV У П У Т С Т В О
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
за јавну набавку мале вредности бр. 2/2018, чији је предмет набавка добара – опрема
за саобраћај – возило

1. Језик на којем понуда мора бити састављена
Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне набавке на
српском језику.
Понуда мора бити састављена на српском језику.
Уколико се достављају докази на страном језику, исти морају бити преведени на српски
језик.

2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ:
1) Прилог 1 – Подаци о понуђачу, мора бити попуњен по свим ставкама, оверен печатом
и потписан.
- Прилог 1б – Подаци учесника у заједничкој понуди (само у случају подношења
заједничке понуде)
- Прилог 1в – Овлашћење групе понуђача за подношење заједничке понуде (само у
случају подношења заједничке понуде)
2) Прилог 2 – Образац понуде са спецификацијом, мора бити попуњен по свим
ставкама, оверен печатом и потписом.
3) Прилог 3 – Образац о оцени испуњености услова из члана 75. ЗЈН, са упутством
како се доказује испуњеност услова.
4) Прилог 4 – Изјава о испуњености обавезних услова утврђених у члану 75. Став
1,тачке 1 до 4 ЗЈН и конкурсној документацији, потписана од стране овлашћеног лица и
оверена печатом понуђача.
5) Прилог 5 – Изјава понуђача да су при састављању својих понуда поштовали обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и
заштити животне средине.

7 Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН број 2/2018
7 / 34

6) Прилог 6 – Изјава о независној понуди којом понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима (чл.26.ЗЈН).
7) Прилог 7 – Модел уговора, попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан,
чиме понуђач потврђује да је сагласан садржином модела уговора.
8) Прилог 8 – Образац структуре цене са упутством како да се попуни (уколико се
изричито тражи у конкурсној документацији)
9) Прилог 9 – Образац трошкова припреме понуде (уколико се изричито тражи у
конкурсној документацији).
Понуда се сматра исправном ако испуњава и све остале услове и захтеве наручиоца
прописане конкурсном документацијом.

3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начина
попуњавања образаца датих у конкурсној документацији.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду међусобно повезани у целину, тако
да се не могу накнадно убацивати или одстрањивати и мењати појединачни листови,
односно прилози а да се видно не оштете листови или печат.
Понуда се саставља, тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце, који су
саставни део конкурсне документације. Тражени подаци морају бити дати по свим
ставкама, у супротном понуда ће бити одбијена.
Попуњени обрасци морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица
понуђача.

4. Подношење понуде са варијантама није дозвољено
Понуда са варијантама биће одбијена.

5. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача.
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Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда
која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом односно прихватљивом.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
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.

6. Измене, допуне и додатна објашњења
Измене, допуне и додатна појашњења у вези са припремом понуде вршиће се у складу са
чланом 63. Закона о јавним набавкама.

7. Комуникација
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на
начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 2 (два) дана пре
истека рока за подношење понуда.
Наручилац ће у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева, доставити одговор у писаном
облику и истовремено ту информацију доставити и свим другим лицима, која су примила,
односно преузела конкурсну документацију.

8. Измене, допуне и опозив понуде
Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду,
у складу са чланом 87. Став 6. Закона о јавним набавкама.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Агенција за реституцију, 11
000 Београд, Масарикова 5, са назнаком:
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„Измена понуде за јавну набавку (добра, услуге или радови) – ЈН бр2/2018 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку (добра, услуге или радови) – ЈН бр.2/2018 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку (добра, услуге или радови) – ЈН бр.2/2018 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (добра, услуге или радови) - ЈН бр.2/2018 НЕ ОТВАРАТИ”.
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.

9. Самостално подношење понуде
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
Наручилац је дужан у складу са чланом 87.став 5. Закона о јавним набавкама, да одбије
све понуде које су поднете супротно наведеној забрани.

10. Група понуђача
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.
Тачка 1 до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН 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 обавезно садржи податке о:
-члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
-понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
-понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
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-понуђачу који ће издати рачун;
-број рачуна на који ће бити извршено плаћање;
-обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.

11. Oстали захтеви наручиоца:
Место, начин и рок испоруке и рок важења понуде
Рок испоруке понуђених добара најкасније 30 дана од дана потписивања уговора.
Место испоруке: наручена добра се преузимају у продајном месту – салону
добављача.
Уколико се приликом испоруке утврде недостаци, испоручилац је дужан да их отклони о
свом трошку, најкасније у року од 7 дана од дана пријема обавештења о рекламацији.
Испоручилац одговара и за недостатке који се утврде након испоруке, а према правилима
о одговорности Закона о облигационим односима.
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
Рок и начин плаћања
Рок плаћања: по достављеној фактури у року од 15 дана.

12. Цена
Цена треба да буде изражена у динарима и исказује се са и без урачунатог пореза на
додату вредност са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији
предметне јавне набавке
Цена у понуди може да буде исказана и у EUR-има. За прерачун цене у динаре
користићемо средњи девизни курс НБ Србије на дан када је започето отварање понуда.
У укупну вредност понуде морају бити урачунати сви трошкови (царина и сви други
трошкови који су везани за реализацију уговорене обавезе) и они се не могу посебно
исказати ван понуђене цене, фактурисати нити наплаћивати.
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За понуде у којима је исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће тражити
образложење у писаној форми, сагласно члану 92. ЗЈН.

13. Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од десет дана од дана отварања
понуда.
У случајевима из члана 109. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети одлуку о
обустави поступка.

14. Критеријуми за доделу уговора
Избор најповољније понуде извршиће се на основу критеријума најнижа понуђена
цена.

15. Захтев за заштиту права понуђача
У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може
поднети захтев за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама закона о
јавним набавкама, који уређују поступак заштите права понуђача и јавног интереса.
Рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке о
додели уговора.
Захтев се подноси Републичкој комисији, а предаје наручиоцу, сходно члану 149. став 8.
Закона о јавним набавкама.
Понуђач је дужан да уз захтев приложи доказ о уплати таксе од 40.000,00 динара на
текући рачун број 840-742221843-57, модел 97, позив на број 50-016, сврха: Републичке
административне таксе, корисник: Буџет Републике Србије.

16. Рок за приступање закључењу уговора
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
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Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној
набавци,наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим
понуђачем.

17. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
18. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
I Изабрани понуђач је дужан да достави оригинал банкарску гаранцију за добро
извршење посла и банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року
Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у
року од 7 дана од дана закључења уговора [или у тренутку закључења уговора, а
најкасније до прве испоруке], преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење
посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности
уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за
коначно извршење посла [овај рок може бити најмање 5 дана дужи од истека рока за
коначно извршење посла]. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се
продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату,
краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Изабрани понуђач се
обавезује да у тенутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу банкарску
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гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна
и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се
издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a [може се захтевати
максимално 10%]. Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 (пет) дана дужи од
гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у
гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би
могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
19. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
20. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-mail: mirjana.vujovic@restitucija.gov.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, ЈН бр.2/2018.
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.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.

14 Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН број 2/2018
14 / 34

Прилог 1
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ПОНУЂАЧА
МЕСТО/ПОШТАНСКИ БРОЈ
ОПШТИНА
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
Е-MAIL
МАТИЧНИ БРОЈ
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
ПИБ БРОЈ
ПДВ БРОЈ
ТЕКУЋИ РАЧУН
БАНКА
ДИРЕКТОР
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА
________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)
М.П.

________________________
(потпис овлашћеног лица)
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Прилог 1б
ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА
У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
(попуњава се само у случају подношења заједничке понуде)
У поступку јавне набавке мале вредности бр 2/2018 – опрема за саобраћај – возило,
група понуђача изјављују да понуду подноси заједнички, достављајући податке за
сваког учесника у понуди:
1.
Пун назив понуђача:
Седиште и адреса:
Матични број:
ПИБ и ПДВ број
Одговорно лице:
Контакт особа, телефон,
факс, е маил:
Опис посла

2.
Пун назив понуђача:
Седиште и адреса:
Матични број:
ПИБ и ПДВ број:
Одговорно лице:
Контакт особа, телефон,
факс, е маил:
Опис посла

3.
Пун назив понуђача:
Седиште и адреса:
Матични број:
ПИБ и ПДВ број
Одговорно лице:
Контакт особа, телефон,
факс, е маил:
Опис посла
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Прилог 1в
ОВЛАШЋЕЊЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
(попуњава се само у случају подношења заједничке понуде)
У поступку јавне набавке ______________________________,учесници у заједничкој
понуди овлашћују понуђача ______________________________________________,
да у њихово име и за њихов рачун поднесе наручиоцу заједничку понуду, укључујући и
потписивање образаца и изјава у предметном поступку јавне набавке.
Учесници у заједничкој понуди – ДАВАОЦИ ОВЛАШЋЕЊА:
_____________________________
(пословно име)

____________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_____________________________
(седиште)
_____________________________
(матични број)
_____________________________
(ПИБ)

____________________________
(потпис овлашћеног лица)

_____________________________
(пословно име)

____________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_____________________________
(седиште)
_____________________________
(матични број)
_____________________________
(ПИБ)

____________________________
(потпис овлашћеног лица)

_____________________________
(пословно име)

____________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_____________________________
(седиште)
_____________________________
(матични број)
_____________________________
(ПИБ)

____________________________
(потпис овлашћеног лица)

М.П.

М.П.

М.П.
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Прилог 2

V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПАРТИЈА 1. (1 комад)
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
1.ПУТНИЧКО ВОЗИЛО, бензин–
-

Тип возила:
Облик каросерије:
Врста погонског горива:
Генерација мотора:
Мењач:
Погон:
Број врата:
Број седишта:
Боја каросерије:
Радна запремина мотора:
Снага мотора:
Дужина возила.
Запремина пртљажника:

1 комад
путничко
лимузина
бензин
Еуро 6
аутоматски
предњи
5 (пет)
5 (пет)
црна
од 1300 ццм до 1.400 ццм
од 105 kw до 110 kw
4.600 - 4.700 мм
мин. 560 лит.

Опрема возила:
 АИРБАГ-

за возача и сувозача, предњи бочни
 Ваздушне завесе
 ЕСЦ
 Старт/стоп систем
 Даљинско централно закључавање
 Предња и задња светла за маглу
 Висински подесиво возачево седиште
 Дељив и склопив наслон задњег седишта са наслоном за руку
 Спољашњи ретровизори ел.подесиви и склопиви са грејачима
 Клима уређај
 Радио апарат са USB-ом и AUX улазом
 Електро подизачи предњих и задњих стакала
 Maxi dot
 Предњи наслон за руку – Jumbo box
 Комфорт телефониранје
 3-краки кожни волан, кожна ручица мењача и ручне кочнице
 Контрола при вожњи у брдима
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Путничко возило 1300-1400 ццм
Укупна вредност без ПДВ-а у EUR-има:
ПДВ ___%
Укупна вредност са ПДВ-ом у EUR-има:
За прерачун цене из EUR у динаре користићемо средњи курс НБС на дан отварања понуда
- Понуда важи ________________ дана, од дана отварања понуда. (минимум 30 дана)
- Рок испоруке ______________дана, од дана обостраног потписивања уговора (максимум 30 дана)
- Рок плаћања je 15 дана, од дана достављања фактуре.
- гаранти рок______________________

________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

Датум и место:
________________
М.П.

________________________
(потпис овлашћеног лица)
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ПАРТИЈА 2. (2 комада)
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
1 .ПУТНИЧКО ВОЗИЛО, БЕНЗИН –

2 комад

- Тип возила:
путничко
- Облик каросерије:
лимузина
- Врста погонског горива:
бензин
- Генерација мотора:
Еуро 6
- Мењач:
мануелни 6+1
- Погон:
предњи
- Број врата:
5 (пет)
- Број седишта:
5 (пет)
- Боја каросерије:
црна
- Радна запремина мотора:
до 1.000 ццм
- Снага мотора:
81 kw
- Дужина возила.
од 4.300 мм до 4.500 мм
- Запремина пртљажника:
мин. 500 лит.
Опрема возила:
 Аирбаг за возача,сувозача
 Бочни Аирбаг-ови
 ЕСЦ
 Клима уређај
 Путни рачунар
 Старт/стоп систем
 Електро подизачи предњих стакала
 Електро подесиви спољашњи ретровизори са грејачима
 Централно закључавање са даљинском командом
 Висински подесиво возачево седиште
 Предња светла за маглу
 Радио апарат, 4 звучника и радиоантена
 AUX и USB прикључак
 Резервни точак у стандардној величини
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Путничко возило 1000 ццм
За прерачун цене из EUR у динаре користићемо средњи курс НБС на дан отварања понуда
- Понуда важи ________________ дана, од дана отварања понуда. (минимум 30 дана)
- Рок испоруке ______________дана, од дана обостраног потписивања уговора (максимум 30 дана)
- Рок плаћања je 15 дана, од дана достављања фактуре.
- Рок употребе______________________
јединична цена без пдв____________________________
ПДВ _____________
УКУПНО _________

ПАРТИЈА 2

УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ДВА ВОЗИЛА:
Укупна вредност без ПДВ-а у EUR-има:
ПДВ ___%
Укупна вредност са ПДВ-ом у EUR-има:

________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

Датум и место:
________________
М.П.

________________________
(потпис овлашћеног лица)
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Прилог 3

Р.бр.

Оцена испуњености услова за учешће у
поступку јавне набавке

Упутство за доказивање
прописаних услова
Врста доказа

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар

Извод из регистра надлежног органа

2.

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре

потврде надлежног суда (потврде не
старије од 2 месеца пре отварања
понуда)

3.

Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објављивања односно слања позива за подношење
понуда

потврде надлежног суда или надлежног
органа за регистрацију привредних
субјеката (потврде не старије од 2
месеца пре отварања понуда)

4.

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;

потврде надлежног пореског органа и
организације за обавезно социјално
осигурање или потврде надлежног
органа да се понуђач налази у поступку
приватизације (потврде не старије од 2
месеца пре отварања понуда)

5.

Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена
посебним прописом.

1.

Доставити у прилогу понуде

6.

Изјава понуђача да су при састављању својих понуда поштовали
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине

Попуњен Прилог 5 конкурсне
документације

7.

Изјава о независној понуди

Попуњен Прилог 6 конкурсне
документације

8.

Изјава о издавању инструмената обезбеђења испуњења уговорне
обавезе

Попуњен Прилог 7 конкурсне
документације
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9.

Модел уговора

Попуњен Прилог 8 конкурсне
документације

10.

Образац структуре цене

Попуњен Прилог 9 конкурсне
документације

11.

Образац трошкова припреме понуде

Попуњен Прилог 10 конкурсне
документације

ДОДАТНИ УСЛОВИ
12.

Да располаже довољним
техничким и кадровским
капацитетом –

13.

Да располаже неопходним
финансијским и пословним
капацитетом –
позитиван пословни резултат
у последње три године

Изјава понуђача о кључном техничком и кадровском капацитету
извештај о бонитету издат од стране надлежног органа, за претходне
три обрачунске године

НАПОМЕНА:
-

Испуњеност услова под тачкама 1, 2, 3, 4, 12 и 13 (Изјава понуђача о кључном техничком и
кадровском капацитету) из Обрасца за оцену испуњености услова у поступку јавне набавке
понуђач доказује достављањем изјаве која се налази у конкурсној документацији – Попуњен
Прилог 4.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама..
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, наручилац може пре доношења
одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености
услова.
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.
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.
Лице уписано у регистар понуђача који води Организација надлежна за регистрацију
привредних субјеката није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност
обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН.
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Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, с тим што треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци
јавно доступни.

Прилог 4
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У
вези
са
понудом,
коју
привредно
друштво
„_________________________________________“
из
________________________________________________________, доставља по позиву
Агенције за реституцију, за прикупљање писаних понуда за доделу јавне набавке мале
вредности добара, број набавке 2/2018, под пуном моралном, материјалном и
кривичном одговорношћу, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Привредно
друштво
„____________________________________________________________“
из
____________________, улица________________________________________, матични
број
____________________,
шифра
делатности______________,
ПИБ
број_____________________,
ПДВ број __________________, рачун број ___________________________код
____________________________________, лице за контакт __________________________,
контакт телефон__________________________,
ИСПУЊАВА СВЕ ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ КАО ПОНУЂАЧ, утврђене у члану 75. ЗЈН и
конкурсној документацији, за учешће у поступку јавне набавке мале вредности.

________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

Датум и место:
________________
М.П.

________________________
(потпис овлашћеног лица)
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Прилог 5
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

У
вези
са
понудом,
коју
привредно
друштво
„_________________________________________“
из
___________________________________________________, доставља по позиву Агенције
за реституцију, за прикупљање писаних понуда за доделу јавне набавке мале
вредности добара, број набавке 2/2018, под пуном моралном, материјалном и
кривичном одговорношћу, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Привредно
друштво
„____________________________________________________________“
из
____________________, улица________________________________________, матични
број
____________________,
шифра
делатности______________,
ПИБ
број_____________________,
ПДВ број __________________, рачун број ___________________________код
____________________________________, лице за контакт __________________________,
контакт телефон__________________________,
је при састављању понуде поштовало обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Датум и место:
________________

________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)
________________________
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М.П.

(потпис овлашћеног лица)

Прилог 6
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У
вези
са
понудом,
коју
привредно
друштво
„______________________________________________________________________________
_“ из ______________________________________, доставља по позиву Агенције за
реституцију, за прикупљање писаних понуда за доделу јавне набавке мале вредности
добара, број набавке 2/2018, под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Привредно
друштво
„____________________________________________________________“
из
____________________, улица________________________________________, матични
број
____________________,
шифра
делатности______________,
ПИБ
број_____________________,
ПДВ број __________________, рачун број ___________________________код
____________________________________, лице за контакт __________________________,
контакт телефон__________________________,
потврђује да је поднело понуду независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

Датум и место:
________________
М.П.

________________________
(потпис овлашћеног лица)
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Прилог 7
ИЗЈАВА О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНАТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА
УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

У
вези
са
понудом,
коју
привредно
друштво
„_________________________________________“
из
___________________________________________________, доставља по позиву Агенције
за реституцију, за прикупљање писаних понуда за доделу јавне набавке мале
вредности добара, број набавке 2/2018, под пуном моралном, материјалном и
кривичном одговорношћу, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Привредно
друштво
„____________________________________________________________“
из
____________________, улица________________________________________, матични
број
____________________,
шифра
делатности______________,
ПИБ
број_____________________,
ПДВ број __________________, рачун број ___________________________код
____________________________________, лице за контакт __________________________,
контакт телефон__________________________,
да ћу издати инструменте обезбеђења испуњења уговорне обавезе, односно да ћу доставити
оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла и оригинал банкарску гаранцију за
отклањање грешака у гарантном року у складу са захтевим а Наручиоца и Законом о јавним
набавкама.

Датум и место:
________________

________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)
________________________
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М.П.

(потпис овлашћеног лица)
Прилог 8
VI МОДЕЛ УГОВОРА

Република Србија
АГЕНЦИЈА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ
Београд, Масарикова 5
Број:....../2018
Датум:........2018. год.
УГОВОР БРОЈ 2/2018
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА
Закључен дана ______________2018. године у Београду, између
НАРУЧИОЦА:
АГЕНЦИЈА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ
Улица Масарикова 5. 11000 Београд
телефон: 011/ 3061 428
факс 011/3061 621,
матични број 17822985,
ПИБ: 107409054
текући рачун број:
коју заступа в.д. директора Агенције за реституцију Страхиња
Секулић
(у даљем тексту – Н а р у ч и л а ц ).
и
ИСПОРУЧИОЦА:
„_______________________________ „
Улица _______________________, 11000 ____________
тел. ___________________, факс: _______________
матични број __________________,
шифра делатности: __________
рачун: _________________________
ПИБ:_______________; ПДВ број: ________________
кога заступа: ________________________
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(у даљем тексту – И с п о р у ч и л а ц)
Уговорне стране констатују:
-

-

-

да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2015, 68/2015) спровео поступак јавне набавке мале вредности за
набавку опреме за саобраћај – возило бр. 2/2018, на основу позива за подношење
понуда објављеног на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца;
Да је Испоручилац доставио понуду бр...(биће преузето из понуде), која у
потпуности одговара спецификацијама из конкурсне документације, налази се у
прилогу Уговора и саставни је део Уговора;
Да је Наручилац Одлуком о додели уговора Бр......... изабрао продавцаИспоручиоца за набавку опреме за саобраћај – ВОЗИЛА (попуњава Наручилац);
Да Наручилац овај Уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним
набавкама;
Члан 1.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
(спецификација добара биће преузета из обрасца понуде)

Предмет овог Уговора је набавка возила, а према техничкој спецификацији из конкурсне
документације за јавну набавку мале вредности број 2/2018 која је дата у понуди и чини
саставни део овог уговора.
Укупна вредност без ПДВ-а
ПДВ ___%
Укупна вредност са ПДВ-ом:
словима: ________________________________________________________
Члан 2.
ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА, РОК ТРАЈАЊА
2.1.- Испоручилац се обавезује да испоручи добра из члана 1. овог Уговора,
2.2.- Испоручилац се обавезује да ће приликом испоруке доставити сертификате o
квалитету.
2.3.- Испоручилац се обавезује да ће испоручити добра са роком трајања (биће преузето из
понуде _______________ од дана испоруке.
Члан 3.
ГАРАНТНИ УСЛОВИ И ДУЖИНА ГАРАНЦИЈЕ
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2.3.- Гарантни услови и дужина гаранције прецизирани су у гарантном листу који
Испоручилац предаје Наручиоцу у моменту испоруке возила заједно са сервисном
књижицом и осталом документацијом. Дужина гарантног рока се не може разликовати од
дужине дате у понуди број ........... од ............2018. 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 гаранцији.
Одржавање у гарантном року: извршење услуга, уградња делова, потрошног материјала и
додатне опреме наплаћиваће се по ценама из званичног ценовника Испоручиоца.
У току трајања гарантног рока Испоручилац се обавезује да све евентуалне кварове који се
појаве, поправи БЕЗ НАКНАДЕ у законском року и под условима предвиђеним у гарантном
листу. У случају да то не уради у предвиђеном року, Испоручилац је дужан да возило
замени новим.
Члан 4.
ЦЕНА
3.1.- Испоручилац и Наручилац су се споразумели да се за добра која су предмет
уговора утврди цена као у члану 1. овог уговора, у укупном износу од (биће преузето
из понуде)_____________________динара, са ПДВ-ом
(словима:
_____________________________________________________________________).
3.2.- Утврђена цена је фиксна (коначна).
Члан 5.
РОК ИСПОРУКЕ
4.1.- Испоручилац и Наручилац су се споразумели да је рок испоруке (биће преузето из
понуде али најкасније 30 дана) од дана обостраног потписивања уговора.
4.2.- Под даном извршене испоруке подразумева се датум на записнику о пријему.
4.3.- Испорука возила из члана 1. Овог уговора извршиће се у Салону Продавца, уз
присуство купца, о чему ће одмах бити сачињен Записник о примопредаји.

Члан 6.
КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ И РЕКЛАМАЦИЈЕ
5.1.- Испоручилац преузима потпуну одговорност за обезбеђење уговореног квалитета
добара из члана 1. и члана 2. овог уговора.
5.2.- Квантитативни и квалитативни пријем врши комисија Наручиоца, у складишту
Наручиоца, на основу докумената о отпреми.
5.3.-Испоручилац ће признати рекламације на квалитет и квантитет, уколико се при пријему
код Наручиоца установи одступање од одредаба овог уговора.

30 Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН број 2/2018
30 / 34

5.4.- Испоручилац се обавезује да ће све рекламације, установљене при и након
квалитативног и квантитативног пријема, решити у року од 7 дана од дана пријема односно
од дана пријема обавештења о рекламацији.
Члан 7.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
6.1.- Испоручилац се обавезује да за испоручену робу Наручиоцу испостави рачун, а
Наручилац да плати у року од .........(преузети из понуде).
6.2.- Испоручилац је дужан да Наручиоцу достави рачун у складу са Законским одредбама.
6.3.- Наручилац је дужан да изврши уплату уговорене цене из члана 3. овог уговора.
6.4.-Уколико Наручилац не изврши плаћање како је регулисано тачком 6.1. овог члана,
Испоручилац има право да обрачуна и наплати законску затезну камату.
Члан 8.
УГОВОРНЕ КАЗНЕ И НЕПРЕДВИДИВЕ ОКОЛНОСТИ
7.1.- Уколико Испоручилац не изврши испоруку у уговореном року, обавезан је да плати
казну у износу од 0,2%, за сваки дан закашњења, с тим да укупна казна не може бити већа
од 5% од укупне вредности.
7.2.- Наручилац је овлашћен да, по испостављеном рачуну, зарачуна и наплати уговорну
казну, из тачке 7.1. овог члана, без претходног обавештавања Испоручиоца, с тим што је
обавезан да, у писаној форми, саопшти Испоручиоцу зарачунате уговорне казне за које је
рачун умањен.
7.3.- Уговорна казна неће се примењивати само у случају немогућности испуњења
уговорних обавеза према Закону о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ" бр. 29/78,
39/85, 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 31/93).
7.4.- О настанку и престанку немогућности испуњења уговорних обавеза, погођена
уговорна страна је дужна да у року од 24 часа, обавести другу уговорну страну, и да на
захтев друге уговорене стране, пружи веродостојне доказе о немогућности испуњења
уговорне обавезе.
7.5.- Уколико испоручилац не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине уговор или
закасни са испоруком средстава преко износа покривеног уговорном казном из тачке 7.1.
Наручилац има без образложења и без сагласности Испоручиоца има право да депоновани
инструмент обезбеђења (меницу) у износу од 10% укупне вредности уговора поднесе на
наплату банци.
Члан 9.
СПОРОВИ
8.1.- Сва настала спорна питања по овом уговору решава првенствено, споразумно
комисија Наручиоца и Испоручиоца. У случају немогућности решења спорних питања на
напред наведени начин, све спорове решава Привредни суд у Београду.
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Члан 10.
ТРАЈНОСТ УГОВОРА, ДОПУНЕ И ИЗМЕНЕ
9.1.- Обавезе Наручиоца и Испоручиоца трају све до потпуног извршења. Допуне и измене
уговора, делимично или у целости, могу уследити на основу обостране сагласности
уговорних страна.
9.2.- Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.
Члан 11.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
10.1.- У случају да нешто није изричито регулисано овим уговором, а буде утицало на
његово извршавање важе одредбе Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ" број
29/78, 39/85, 57/89 и 39/93).
10.2.- Уговор је рађен у (шест) истоветних примерка, од којих свака уговорна страна
задржава по 3 (три) примерка.

ЗА ИСПОРУЧИОЦА:
ЗА "___________________"
______________________

ЗА НАРУЧИОЦА:
За Агенцију за реституцију
В.Д. Директора Агенције
Страхиња Секулић
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Прилог 9
VII СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а
____________________________________________________________________________
УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом

__________________________________________________________________________

Место и датум:
_______________

Понуђач:
_______________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)
М.П.
______________________________________
(читак отисак печата)
(пун потпис)
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Прилог 10
VIII ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
ВРСТА ТРОШКОВА

ПОЈЕДИНАЧНИ
ИЗНОСИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
УКУПАН ИЗНОС:

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова (члан. 88 став 2. ЗЈН).

Место и датум:
_______________

Понуђач:
_______________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)
М.П.
______________________________________
(читак отисак печата)
(пун потпис)
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