Ј.П.”Ковински комуналац “Ковин
Соње Маринковић 6.
Број : 02-1685/5-16
Дана: 07.06.2016.
КОВИН

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” 124/12, 14/15 и 68/15 )
јавног позива и конкурсне документације за набавку комбиноване машине са прикључцима, мини
комбинирка „BOB CAT“ или „одговарајуће“ - половно-коришћено, број I-018/1-16, објављене на
Порталу за јавне набавке од 09.05.2016.године, наручилац ЈП “Ковински комуналац” Ковин, објављује

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Мења се конкурсна документација за набавку комбиноване машине са прикључцима, мини
комбинирка „BOB CAT“ или „одговарајуће“ - половно-коришћено, број I-018/1-16, у поглављу II Врста,
техничке карактеристике…(стр.4), у поглављу III тачка 2. Упутство како се доказује испуњеност услова
(стр 7.), у поглављу IV Критеријуми за доделу уговора (стр.10), у поглављу V Образац понуде, тачка 5.
опис предмета набавке (стр.16), у поглављу VI Модел уговора (стр.22) и у поглављу VII Упутство
понуђачима како да сачине понуду (стр.24, 26 и 27), тако што се:
Страна 4 од 31 тачка 7. која гласи:
7. Година производње
Мења се и гласи:
7. Година производње

од 2003. до 2009.
од 2003. до 2015.

Страни 7 од 31 након тачке 4) Услов из члана 75.став 2. додаје се текст:
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.
Страна 10 од 31 тачка 4. која гласи:
4. ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ МАШИНЕ ОД 2003 ДО 2007 - ГП ( 21 пондер )
Пондерише се година производње машине, и то на основу следећих подкритеријума:
- Година производње 2003.
3 пондера
- Година производње 2004.
6 пондера
- Година производње 2005.
9 пондера
- Година производње 2006.
12 пондера
- Година производње 2007.
15 пондера
- Година производње 2008.
18 пондера
- Година производње 2009.
21 пондер
Мења се и гласи:
4. ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ МАШИНЕ ОД 2003 ДО 2015. - ГП ( 21 пондер )
Пондерише се година производње машине, и то на основу следећих подкритеријума:
- Година производње 2003. и 2004.
3 пондера
- Година производње 2005. и 2006.
6 пондера
- Година производње 2007. и 2008.
9 пондера
- Година производње 2009. и 2010.
12 пондера
- Година производње 2011. и 2012.
15 пондера
- Година производње 2013.
18 пондера
- Година производње 2014. и 2015.
21 пондер

Страна 16 од 31 која гласи:
ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ МАШИНЕ -_________________________________ (од 2003 до 2009)
Мења се и гласи:
ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ МАШИНЕ -_________________________________ (од 2003 до 2015)
Страна 22 од 31 члан 3. који гласи:
Члан 3.
Понуђач продаје, а Наручилац купује комбиновану машину са прикључцима, мини комбинирка „BOB CAT“ или „одговарајуће“, половно-коришћено, марке ____________________________, типа
__________________________, произведено___________године, које се идентификује на основу броја
мотора ____________________ и броја шасије____________________, по укупној цени од
_____________________ динара (словима:_____________________________________________________)
без
урачунатог
ПДВ,
односно
од
__________________динара
(словима:________________________________________________) са урачунатим ПДВ-ом, а све у складу
са техничким карактеристикама наведеним у поглављу II конкурсне документације.
У цену из става 1. овог члана урачунати су сви трошкови који настану у вези испоруке наведене
машине из става 1. овог члана.
Цена је дата ф-цо седиште Наручиоца и не може се мењати.
Место испоруке је седиште Наручиоца.
Мења се и гласи:
Члан 3.
Понуђач продаје, а Наручилац купује комбиновану машину са прикључцима, мини комбинирка „BOB CAT“ или „одговарајуће“, половно-коришћено, марке ____________________________, типа
__________________________, произведено___________године, које се идентификује на основу броја
мотора __________________________ и броја шасије____________________, по укупној цени од
___________________________ (на линију уписати износ и валуту, динара или ЕУРА)
(словима:_____________________________________________________) без урачунатог ПДВ, односно
од _______________________ (на линију уписати износ и валуту, динара или ЕУРА)
словима:_____________________________________________) са урачунатим ПДВ-ом, а све у складу са
техничким карактеристикама наведеним у поглављу II конкурсне документације.
У цену из става 1. овог члана урачунати су сви трошкови који настану у вези испоруке наведене
машине из става 1. овог члана.
Цена је дата ф-цо седиште Наручиоца и не може се мењати.
Место испоруке је седиште Наручиоца.
Страна 24 од 31 тачка 1. која гласи:
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз
понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити
преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
Мења се и гласи:
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском или енглеском језику на обрасцима и изјавама који су саставни део
конкурсне документације, а део понуде који се односи на додатне услове за учешће (списак овлашћених
сервисера, списак добављача додатне опреме, списак са техничким карактеристикама машине коју
понуђач нуди, којим се доказују захтеване техничке карактеристике из конкурске документације) може
бити и на енглеском језику. Наручилац који у поступку прегледа и оцене понуда, утврди да би део
понуде требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је дужан да
изврши превод тог дела понуде.
Страна 26 од 31 тачка 9.4. која гласи:
9.4.Захтев у погледу године производње возила:
Понуђач уписује годину производње машине, која мора бити у периоду од 2003. до 2009.
Мења се и гласи:
9.4.Захтев у погледу године производње возила:
Понуђач уписује годину производње машине, која мора бити у периоду од 2003. до 2015.године

Страна 27 од 31 тачка 10. која гласи:
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона.
Обавеза Понуђача и Наручиоца je да изврше рачунску проверу цена из понуде.
Мења се и гласи:
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена у понуди може бити исказана у динарима или у еврима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Уколико је цена у понуди исказана у еврима наручилац ће за прерачун у динаре користити одговарајући
средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено
искаже у динарима.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона.
Обавеза Понуђача и Наручиоца je да изврше рачунску проверу цена из понуде.

У складу са одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12,
14/2015 и 68/2015) ова измена представља допуну конкурсне документације за јавну комбиноване
машине са прикључцима, мини комбинирка „BOB CAT“ или „одговарајуће“ - половно-коришћено, број
I-018/1-16, и постаје њен саставни део.
Прилог: Образац понуде, страна 16 од 31
Модел уговора, страна 22 од 31
Понуђачи који подносе понуду мењају страну 16 од 31 и 22 од 31 конкурсне документације на основу
Измене и допуне исте.

ЈП „Ковински комуналац“ Ковин
Конкурсна документација
Соње Маринковић 6
ЈНМВ бр. I-018/1-16
________________________________________________________________________________________________________

ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ МАШИНЕ -_________________________________ (од 2003 до 2015)
ДУЖИНА ГАРАНТНОГ РОКА
За понуђено возило дајемо гаранцију од _______ ( и словима _______________________ ) месеци од
дана потписивања Записника о извршеној примопредаји машине, односно испостављене фактуре
ОПЦИЈА ПОНУДЕ
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ – ______дана од дана отварања понуда ( не може бити краћи од 30 дана
од дана отварања понуда).

Датум,
_________________________

Потпис одговорног лица,
М.П.

_________________________

Страна 16 од 31

ЈП „Ковински комуналац“ Ковин
Конкурсна документација
Соње Маринковић 6
ЈНМВ бр. I-018/1-16
________________________________________________________________________________________________________

Члан 3.
Понуђач продаје, а Наручилац купује комбиновану машину са прикључцима, мини комбинирка -„BOB
CAT“
или
„одговарајуће“,
половно-коришћено,
марке
____________________________,
типа
__________________________, произведено___________године, које се идентификује на основу броја мотора
__________________________
и
броја
шасије____________________,
по
укупној
цени
од
__________________________________ (на линију уписати износ и валуту, динара или ЕУРА)
(словима:_____________________________________________________) без урачунатог ПДВ, односно од
__________________________________ (на линију уписати износ и валуту, динара или ЕУРА)
словима:_____________________________________________) са урачунатим ПДВ-ом, а све у складу са
техничким карактеристикама наведеним у поглављу II конкурсне документације.
У цену из става 1. овог члана урачунати су сви трошкови који настану у вези испоруке наведене
машине из става 1. овог члана.
Цена је дата ф-цо седиште Наручиоца и не може се мењати.
Место испоруке је седиште Наручиоца.
Члан 4.
АЛТЕРНАТИВА чл.4. када Понуђач не тражи аванс:
Уговорне стране су сагласне да цену за купљену машину утврђену у ст. 1 члана 3. овог уговора,
Наручилац плати у року од ________ (словима: ___________________________) дана од дана обостране овере
испостављене фактуре.
Понуђач фактуру из става 1. овог члана може да испостави тек након испоруке.
АЛТЕРНАТИВА чл.4. када Понуђач тражи аванс
Наручилац је у обавези да на текући рачун Понуђача изврши уплату аванса у висини од _______% од
укупно уговорене вредности из члана 3. овог уговора, што износи ________________ динара, у року
од______дана, рачунајући од дана закључења овог уговора.
Остатак од уговорене цене________% Наручилац ће исплатити у року од 45 дана од дана испоруке
возила.
Члан 5.
Понуђач се обавезује да машину из члана 3 став 1. овог Уговора, испоручи у року од ______
(словима:_________________________) дана од дана закључења Уговора.
Члан 6.
Примопредаја машине врши се у месту испоруке Наручиоца у присуству представника уговорних
страна, записничким путем уз предају одговарајуће техничке документације Понуђача.
У случају да испоручена машина има скривене недостатке, који се не могу открити уобичајеним
прегледом приликом преузимања (скривени недостаци), на међусобна права и обавезе уговорних страна
примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 7.
Понуђач за купљену машину даје гаранцију од _______ месеци од дана обостраног потписивања
записника о извршеној примопредаји машине, односно испостављања фактуре.
У току трајања гарантног рока Понуђач је дужан да преко овлашћеног сервисера отклони све
недостатке на машини, у року од ______ дана рачунајући од дана када Наручилац писмено поднесе захтев за
отклањање недостатака.
Уколико Понуђач не поступи по захтевима Наручиоца у року од три дана од дана поднетог захтева за
отклањање недостатака, исти има право да на терет Понуђача отклони утврђене недостатке ангажовањем
другог лица.
Члан 8.
Понуђач је обавезан да достави Наручиоцу списак овлашћених сервисера и списак продаваца додатне
опреме.
Члан 9.
Понуђач се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања уговора или најкасније у року од 5 дана од
дана потписивања уговора, а пре уплате аванса преда:
Бланко сопствену меницу-потписану и оверену печатом понуђача у складу са картоном депонованих
потписа, за повраћај аванса;
Страна 22 од 31

