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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке број: 02-3392/2-19 од 20.08.2019. године и Решења о образовању комисије
за јавну набавку број: 02-3392/3-19 од 20.08.2019. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку
новог (некоришћеног) камиона кипера са зимском опремом
ЈН број: I-1.1.15-16-15/19
Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

I

Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

II

III

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и
упутство како се доказује испуњеност тих услова

IV

Критеријуми за доделу уговора

V

Обрасци који чине саставни део понуде

VI

Модел уговора

VII

Упутство понуђачима како да сачине понуду

IX

Образац банкарске гаранције за озбиљност понуде

Х

Образац банкарске гаранције за добро извршење посла

XI

Образац меничног писма – овлашћења (за отклањање недостатака
у гарантном року)
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број I-1.1.15-16-15/19 је добро – нови (некоришћени) камион
кипер са зимском опремом
Ознака из општег речника набавке: 34140000 – Тешка моторна возила
44619100 – Сандуци
43313100 – Плугови за снег
2. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
3. Подаци о наручиоцу
Наручилац
Седиште и адреса наручиоца
Телефон
Е - mail адреса
Сајт:

ЈП „Ковински комуналац“
Ковин, Цара Лазара 92.
013/742-584, 013/742-150
javne.nabavke@jpkk.rs
www.jpkk.rs

4. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
6. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка.
7. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација
Не спроводи се електронска лицитација.
8. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Милосављевић Немања 064/867-25-10.
Е - mail адреса: javne.nabavke@jpkk.rs
8. Обавештење понуђачима
Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.
9. Процењена вредност јавне набавке износи 14.000.000,00 динара без ПДВ-а.
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II 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.
Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке је 1 (један) нови (некоришћени)
камион кипер 6х4, година производње 2019.-а, намењених транспорту растреситог
материјала, са комплет новом (некоришћеном) зимском опремом - посипач и раоник.
Захтеване карактериситике:
ПОДВОЗ / ШАСИЈА
Погон:
Конфигурација 6х4
Међуосовинско растојање између 1. и 2. осовине највише 3200 мм
Ослањање возила гибњевима и стабилизаторима на свим осовинама
Погонске осовине са бочним редукторима и блокадом диференцијала
Мотор ЕУРО5
Највећа снага мотора мин 400 KS
Највећи обртни момент мотора мин 1900 Nm
Одвајач за воду из горива са грејањем
Моторна кочница са најмање 3 степена активирања
Механички мануелни мењач са најмање 16 степени преноса
Темпомат
Кабина:
Дневна, кратка, без лежаја
Боја кабине наранџаста RAL2011
Откључавање предње маске из кабине
Централно закључавање
Отвор у крову „шибер“
Спољни штитиник од сунца постављен изнад ветробранског стакла
Рампно огледало (за ивичњак) постављено са десне стране
ЕУ огледало испред ветробранског стакла
Главна спољна огледала са грејањем и електро-подешавањем
Возачево седиште ваздушно ослоњено
Механичка контакт брава на стубу управљача
Клима уређај
Управљач подесив по висини и дубини, хидраулични серво
Пнеуматски прикључак у кабини за „пиштољ“ за избацивање прашине из кабине
Електрични подизачи бочних стакала
Радио са USB утичницом
Путни рачунар и српски језик на инструмент табли
Систем за кочење:
Пнеуматски, двокружни
ABS, ASR и ESP
Помоћна кочница за смањење радијуса скретања на клизавој подлози
Предње кочнице диск, задње добош
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Осветљење:
Регулација дужине светлосног снопа фарова
Светла за маглу напред и позади
Аутоматска дневна светла за вожњу
Додатна подигнута предња светла за обављање зимске службе
2 упозоравајућа ротациона светла или ЛЕД трептача на крову кабине
Шасија:
Носећа плоча за раоник за снег величина А5 према DIN76060 одн. EN15432
Резервоар за гориво запремине најмање 300l са закључавањем и ситом у отвору за сипање
Предњи браник челични изведен у најмање 3 дела
Прикључак за вучење приколице укупне дозбвољене масе 27t са изводима за струју (2x7
пински) и ваздух (црвена и жута спојница)
Пнеуматици са газећим слојем Construction, укључујући резервни точак
Звучно упозорење за време вожње у назад
Механички прекидач за прекидање напајања електричном енергијом
Батерије капацитета најмање 155Ah без потребе одржавања
Пратећа опрема и прибор уз возило:
Комплет за прву помоћ
Упозоравајући троугласти знак
Упозоравајућа лампа
Најмање 20м дугачко пнеуматско црево са манометром за пуњење пнеуматика
Ручна хидраулична дизалица за замену точка
2 клинаста подметача за блокирање померања возила
Упутство за употребу на српском језику
Сервисна књижица на српском језику
Понуђач је дужан да приложи потврду произвођача или овлашћеног заступника –
дистрибутера самоходне шасије да ће горе наведена опрема бити уграђена у фабрици
произвођача.
Надградња (киперски сандук):
Челични, тространи кипер сандук
Димензије сандука минимум 5000x2300x1100 mm
Дебљина страница минимум 4 mm
Дебљина пода минимум 6 mm HARDOX 450
Погон кипер пумпе са мењача, киповање из кабине возила
Хидрауличпна пумпа и телескопски цилиндар
Бочна заштита од подлетања
Бочна светла
Церада са системом за ролање
Двокружна хидраулика за обављање зимске службе, за раоник и посипач:
Резервоар уља са мерачем количине уља
Група електромагнетских хидрауличних разводника за управљање снежним плугом са
командама лево – десно; горе – доле – пливајући положај
Хидраулични разводник за погон ротационог силосног посипача соли.
Електрични командни пулт у кабини возила на којем се налазе електричне команде за
управљање снежним плугом
Спојна гумена црева високог притиска са прикључницама (брзорастављиве спојке).
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Електро утичнице за габаритна светла плуга
СНЕЖНИ ПЛУГ
Челични снежни плуг монтиран на возило
Боја наранџаста RAL 2011
Ширина на ножевима 3200 mm
Ширина чишчења под углом 300 2775 mm
Висина плуга на средини мин. 900 mm
Број сегмената мин. 3 ком
Додатна гумена противснежна завеса
Сигурносни систем при налету на препреку до висине 100 mm
Габаритна светла за означавање ширине плуга и габаритне заставице
Комплет челичних ножева
Утикач за електро прикључење плуга на возило
Клизни дистанцер између плуга и ивичњака лево-десно,измењив-демонтажни
Клизач (клизни ослонац)
Сертификати ISO 9001 и 14001
ВУЧЕНИ ПОСИПАЧ
Запремина корита 1,25 m³,
ширина посипача од 2,7 до 2,8m
дужина посипача од1,25 m до 1,3m
тежина маџ. 670 кг,
ширина посипања мин. 2,20 m.
Висина предње странице од 700mm до 750mm
Електо инсталације за уклоп вучног посипача из кабине возила
Вучна руда померива по висини
Заштитна мрежа
Гумена завеса
Точкови са склопком и преносима
Помоћни точак
Електрична сигнализација
Сандук посипача и сви витални делови морају бити поцинковани, заштићени са
двокомпонентном основном бојом и лакирани са двокомпонентним лаком
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
Правилником о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра
домаћег порекла ("Службени гласник РС", број 33/2013) ближе је уређен начин на основу
којег се у поступцима јавних набавки доказује да је понуду за испоруку добара поднео
понуђач који нуди добра домаћег порекла. Упутством о поступку издавања уверења о
домаћем пореклу добара у поступцима јавних набавки ("Службени гласник РС", број
73/2016) уређен је поступак издавања уверења о домаћем пореклу добара за понуду
испоруке добара домаћег порекла, у поступку јавне набавке, а ради остваривања права из
члана 86. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015,
68/2015).
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1)
2)

3)
4)
5)

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2)
Закона);
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)- ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописом
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану
обављања делатности која је на снази у време поношења понуде (чл. 75. ст.
2. Закона).

ДОДАТНИ УСЛОВИ
1.2. Сходно члану 76. Закона о јавним набавкама Наручилац је одредио додатне услове
које понуђач мора да докаже у предметном поступку јавне набавке:
1)
Услов - Да понуђач има успостављен пословни однос са произвођачем
понуђеног возила (подвоза), а који се односи на право продаје и сервисирања
предметног возила (подвоза) на територији Републике Србије.
2)
Услов - Да понуђач има успостављен пословни однос са произвођачем
понуђене надоградње (кипер сандука), а који се односи на право продаје и
сервисирања предметне надоградње на територији Републике Србије.
3)
Услов - Да понуђач има успостављен пословни однос са произвођачем
понуђеног челичног раоника за снег, а који се односи на право продаје и
сервисирања предметног раоника на територији Републике Србије.
4)
Услов - Да понуђач има успостављен пословни однос са произвођачем
понуђеног посипача, а који се односи на право продаје и сервисирања предметног
посипача на територији Републике Србије.
5)
Услов - Да понуђач има документ произвођача (сертификат или део каталога
или проспекта који се односи на понуђено добро или изјаву или сл.) из којег се на
јасан и недвосмислен начин може утврдити да понуђено возило (подвоз) испуњава
захтеване карактеристике наведене у поглављу II конкурсне документације.
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6)
Услов - Да понуђач има документ произвођача (сертификат или део каталога
или проспекта који се односи на понуђено добро или изјаву или сл.) из којег се на
јасан и недвосмислен начин може утврдити да понуђена надоградња (кипер
сандук) испуњава захтеване карактеристике наведене у поглављу II конкурсне
документације.
7)
Услов - Да понуђач има документ произвођача (сертификат или део каталога
или проспекта који се односи на понуђено добро или изјаву или сл.) из којег се на
јасан и недвосмислен начин може утврдити да понуђени челични раоник за снег
испуњава захтеване наведене карактеристике у поглављу II конкурсне
документације.
8)
Услов - Да понуђач има документ произвођача (сертификат или део каталога
или проспекта који се односи на понуђено добро или изјаву или сл.) из којег се на
јасан и недвосмислен начин може утврдити да понуђени посипач испуњава
захтеване карактеристике наведене у поглављу II конкурсне документације.
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
➢ Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у
поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и чл. 75. ст. 2. ЗЈН дефинисане овом
конкурсном документацијом.
➢ Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.
У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача
(Образац 6. у поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. Услов из члана 75. став 1. тач. 5)
ЗЈН дужан је да испуни понуђач.
➢ Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове
испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне
документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача
из групе понуђача и оверена печатом. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН дужан је
да испуни понуђач из групе понуђача коме је поверено извршење дела набавке за
који је неопходна испуњеност тог услова.
➢ 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.
➢ Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не
може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
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Докази које ће наручилац захтевати су:
• ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном
приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из одговарајућег регистра.
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном
приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда
на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног
кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда
доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела
против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном
приказу обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе
и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног
органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда
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Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, понуђач (правно
лице / предузетник / физичко лице) доказује достављањем следећих доказа:
1) Правног основа (уговора или изјаве или овлашћења или сл.) о успостављеном
пословном односу између произвођача и понуђача возила (подвоза), а који се односи на
право продаје и сервисирања предметног возила (подвоза) на територији Републике
Србије.
2) Правног основа (уговора или изјаве или овлашћења или сл.) о успостављеном
пословном односу између произвођача и понуђача надоградње (кипер сандука), а који се
односи на право продаје и сервисирања предметне надоградње на територији Републике
Србије.
3) Правног основа (уговора или изјаве или овлашћења или сл.) о успостављеном
пословном односу између произвођача или овлашћеног заступника – дистрибутера и
понуђача челичног раоника за снег, а који се односи на право продаје и сервисирања
предметног раоника на територији Републике Србије.
4) Правног основа (уговора или изјаве или овлашћења или сл.) о успостављеном
пословном односу између произвођача или овлашћеног заступника – дистрибутера и
понуђача посипача, а који се односи на право продаје и сервисирања предметног посипача
на територији Републике Србије.
5) Документа произвођача (сертификата или дела каталога или проспекта који се односи
на понуђено добро или изјаве или сл.) из којег се на јасан и недвосмислен начин може
утврдити да понуђено возило (подвоз) испуњава захтеване карактеристике наведене у
поглављу II конкурсне документације.
6) Документа произвођача (сертификата или дела каталога или проспекта који се односи
на понуђено добро или изјаве или сл.) из којег се на јасан и недвосмислен начин може
утврдити да понуђена надоградња (кипер сандук) испуњава захтеване карактеристике
наведене у поглављу II конкурсне документације.
7) Документа произвођача или овлашћеног заступника – дистрибутера (сертификата или
дела каталога или проспекта који се односи на понуђено добро или изјаве или сл.) из
којег се на јасан и недвосмислен начин може утврдити да понуђени челични раоник за
снег испуњава захтеване карактеристике наведене у поглављу II конкурсне
документације.
8) Документа произвођача или овлашћеног заступника – дистрибутера (сертификата или
дела каталога или проспекта који се односи на понуђено добро или изјаве или сл.) из
којег се на јасан и недвосмислен начин може утврдити да понуђени посипач испуњава
захтеване карактеристике наведене у поглављу II конкурсне документације.
Напомене:
Доказ(е) наведен(е) под тачком 1) понуђач не доставља уколико је уједно и произвођач
понуђеног возила (подвоза) или уколико је произвођач понуђеног возила (подвоза) већински
власник понуђача.
Доказ(е) наведен(е) под тачком 2) понуђач не доставља уколико је уједно и произвођач
понуђене надоградње (кипер сандука) или уколико је произвођач понуђене надоградње
(кипер сандука) већински власник понуђача.
Доказ(е) наведен(е) под тачком 3) понуђач не доставља уколико је уједно и произвођач
понуђеног челичног раоника за снег или уколико је произвођач понуђеног раоника већински
власник понуђача.
Доказ(е) наведен(е) под тачком 4) понуђач не доставља уколико је уједно и произвођач
понуђеног посипача или уколико је произвођач понуђеног посипача већински власник
понуђача.
Докази наведени под тачкама 1), 2), 3) и 4) морају бити важећи на дан отварања понуда.
Доказ(и) наведен(и) под тачком 5) мора(ју) да обухвати(е) и припрему за зимску
службу (раоник).
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Доказе о испуњености додатних услова за учешће у поступку Понуђач може да достави
у виду фотокопија, док наручилац пре доношења одлуке о додели уговора може
затражити од Понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави копију
захтеваних доказа, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи
од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН,
сходно чл. 78. ЗЈН, јер су јавно доступни на интернет стреници Агенције за привредне
регистре - www.apr.gov.rs.

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.
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.

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума

„Најнижа понуђена цена“.
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде
понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла,
наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да
његова понуђена цена није преко 5 % већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који
нуди добра страног порекла.
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном
ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке возила.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок испоруке
возила, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који понуди повољније услове
плаћања.
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
- чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6);
7) Образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. ст. 2 ЗЈН (Образац 7);
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(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр _________________________ од ______________2019. године, за јавну набавку добра
Набавка новог (некоришћеног) камиона кипера са зимском опремом, ЈН број: I1.1.15-16-15/19.
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

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
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

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.
Проценат укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвођачу, не може
бити већи од 50 %, односно, ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју
подизвођача, проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за
све подизвођаче), не може бити већи од 50 %.
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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 новог (некоришћеног) камиона кипера са
зимском опремом, ЈН број: I-1.1.15-16-15/19.
Укупна цена без ПДВ-а
Укупан износ ПДВ-а од ______%
Укупна цена са ПДВ-ом
Све цене у понуди су исказане у:
Укупан износ увозне царине и
других дажбина:
(Напомена: Уписати износ у
динарима само у случају када
понуђена цена укључује увозну
царину и друге дажбине, у
супротном уписати "0" или "/".)

___________________________________________________________
( уписати валуту)

__________________________________________________дин.

Паритет испоруке
Ф-цо седиште наручиоца, Ковин, Цара Лазара бр.92
Рок испоруке камиона кипера са
зимском опремом:
(Напомена: уколико понуђач не
упише рок испоруке, или уколико _________________ календарских дана рачунајући од дана
је исти дужи од 30 календарских
потписивања уговора
дана,
рачунајући
од
дана
потписивања уговора,
понуда ће бити одбијена)
Рок плаћања је _______________ дана (не дуже од 45
Рок и начин плаћања
дана) од дана пријема фактуре/рачуна за испоручено
добро
Јединствени гарантни рок за сва
добра која су обухваћена овим
поступком јавне набавке:
(Напомена: Уколико понуђач не
упише гарантни рок или уколико __________________
месеци
рачунајући
од
дана
је исти краћи од 24 месеца, примопредаје
рачунајући од дана примопредаје,
понуда ће бити одбијена.)
Рок важења понуде
(не може бити краћи од 60 дана ____________ дана од дана отварања понуда
од дана отварања понуда)
Датум
_____________________________

М. П.

Понуђач
_____________________________________
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУЂЕНОГ ДОБРА
Назив произвођача
понуђеног возила
Модел/ознака
понуђеног возила

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Година производње понуђеног возила
.........................................................................................................
ПОДВОЗ / ШАСИЈА:
Погон:
Дозвољена укупна маса:
........................

кг

........................

кг

Корисна носивост:

Шема погона 6х4 са блокадом диференцијала:

ДА / НЕ
(заокружити)

Осовинско растојање:

........................

мм

Снага мотора:
........................

Емисија издувних гасова:

EURO ........................

Обртни момент мотора:
Додатни филтер горива са грејачем и одвајањем
воде:

Моторна кочница

Мењач

Број брзина
Темпомат:

КС

........................

Nm

ДА / НЕ
(заокружити)
………………. степена активирања

………………………………………………………………………..
........................ + ........................
ДА / НЕ
(заокружити)
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Кабина:
Дневка, кратка, без лежаја

ДА / НЕ
(заокружити)
………………………………………………………..

Боја кабине
Откључавање предње маске из кабине

ДА / НЕ
(заокружити)

Централно закључавање

ДА / НЕ
(заокружити)

Отвор у крову „шибер“

ДА / НЕ
(заокружити)

Спољни штитиник од сунца постављен изнад
ветробранског стакла

ДА / НЕ
(заокружити)

Рампно огледало (за ивичњак) постављено са
десне стране

ДА / НЕ
(заокружити)

ЕУ огледало испред ветробранског стакла

ДА / НЕ
(заокружити)

Главна спољна огледала са грејањем и електроподешавањем

ДА / НЕ
(заокружити)

Возачево седиште ваздушно ослоњено

ДА / НЕ
(заокружити)

Механичка контакт брава на стубу управљача

ДА / НЕ
(заокружити)

Клима уређај

ДА / НЕ
(заокружити)

Управљач подесив по висини и дубини,
хидраулични серво

ДА / НЕ
(заокружити)

Пнеуматски прикључак у кабини за „пиштољ“ за
избацивање прашине из кабине

ДА / НЕ
(заокружити)

Електрични подизачи бочних стакала

ДА / НЕ
(заокружити)

Радио са USB утичницом

ДА / НЕ
(заокружити)

Путни рачунар и српски језик на инструмент
табли

ДА / НЕ
(заокружити)
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Систем за кочење:
Пнеуматски, двокружни

ДА / НЕ
(заокружити)

ABS, ASR и ESP

ДА / НЕ
(заокружити)

Помоћна кочница за смањење радијуса скретања
на клизавој подлози

ДА / НЕ
(заокружити)

Предње кочнице диск, задње добош

ДА / НЕ
(заокружити)

Осветљење:
Регулација дужине светлосног снопа фарова

ДА / НЕ
(заокружити)

Светла за маглу напред и позади

ДА / НЕ
(заокружити)

Аутоматска дневна светла за вожњу

ДА / НЕ
(заокружити)

Додатна подигнута предња светла за обављање
зимске службе

ДА / НЕ
(заокружити)

2 упозоравајућа ротациона светла или ЛЕД
трептача на крову кабине

ДА / НЕ
(заокружити)

Шасија:
Носећа плоча за раоник за снег величина А5 према
DIN76060 одн. EN15432

ДА / НЕ
(заокружити)

Резервоар за гориво запремине најмање 300l са
закључавањем и ситом у отвору за сипање

ДА / НЕ
(заокружити)

Предњи браник челични изведен у најмање 3 дела

ДА / НЕ
(заокружити)

Прикључак за вучење приколице укупне
дозвољене масе 27t са изводима за струју (2x7
пински) и ваздух (црвена и жута спојница)

ДА / НЕ
(заокружити)

Пнеуматици са газећим слојем Construction,
укључујући резервни точак

ДА / НЕ
(заокружити)

Звучно упозорење за време вожње у назад

ДА / НЕ
(заокружити)

Механички прекидач за прекидање напајања
електричном енергијом

ДА / НЕ
(заокружити)

Батерије капацитета најмање 155Ah без потребе
одржавања

……………………….Ah
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Пратећа опрема и прибор уз возило:
Комплет за прву помоћ

ДА / НЕ
(заокружити)

Упозоравајући троугласти знак

ДА / НЕ
(заокружити)

Упозоравајућа лампа

ДА / НЕ
(заокружити)

Најмање 20м дугачко пнеуматско црево са
манометром за пуњење пнеуматика

ДА / НЕ
(заокружити)

Ручна хидраулична дизалица за замену точка

ДА / НЕ
(заокружити)

2 клинаста подметача за блокирање померања
возила

ДА / НЕ
(заокружити)

Упутство за употребу на српском језику

ДА / НЕ
(заокружити)

Сервисна књижица на српском језику

ДА / НЕ
(заокружити)

НАДГРАДЊА (киперски сандук):
Челични, тространи кипер сандук

ДА / НЕ
(заокружити)

Димензије сандука

………………x………………x…………………mm

Дебљина страница

…………………………………… mm

Дебљина пода

…………………………………… mm

Погон кипер пумпе са мењача, киповање из
кабине возила

ДА / НЕ
(заокружити)

Хидрауличпна пумпа и телескопски цилиндар

ДА / НЕ
(заокружити)

Бочна заштита од подлетања

ДА / НЕ
(заокружити)

Бочна светла

ДА / НЕ
(заокружити)

Церада са системом за ролање

ДА / НЕ
(заокружити)
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Двокружна хидраулика за обављање зимске
службе, за раоник и посипач:
Резервоар уља са мерачем количине уља

ДА / НЕ
(заокружити)

Група електромагнетских хидрауличних
разводника за управљање снежним плугом са
командама лево – десно; горе – доле – пливајући
положај

ДА / НЕ
(заокружити)

Хидраулични разводник за погон ротационог
силосног посипача соли.

ДА / НЕ
(заокружити)

Електрични командни пулт у кабини возила на
којем се налазе електричне команде за
управљање снежним плугом

ДА / НЕ
(заокружити)

Спојна гумена црева високог притиска са
прикључницама (брзорастављиве спојке)

ДА / НЕ
(заокружити)

Електро утичнице за габаритна светла плуга

ДА / НЕ
(заокружити)

СНЕЖНИ ПЛУГ :
Челични снежни плуг монтиран на возило

ДА / НЕ
(заокружити)
……………………………………………………….

Боја
Ширина на ножевима

………………………………………..mm

Ширина чишчења под углом 300

…………………………………………mm

Висина плуга на средини

………………………………………...mm

Број сегмената

……………………..

Додатна гумена противснежна завеса

ДА / НЕ
(заокружити)

Сигурносни систем при налету на препреку до
висине 100 mm

ДА / НЕ
(заокружити)

Габаритна светла за означавање ширине плуга и
габаритне заставице

ДА / НЕ
(заокружити)

Комплет челичних ножева

ДА / НЕ
(заокружити)

Утикач за електро прикључење плуга на возило

ДА / НЕ
(заокружити)
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Клизни дистанцер између плуга и ивичњака леводесно,измењив-демонтажни

ДА / НЕ
(заокружити)

Клизач (клизни ослонац)

ДА / НЕ
(заокружити)

Сертификати ISO 9001 и 14001

ДА / НЕ
(заокружити)

ВУЧЕНИ ПОСИПАЧ :
Запремина корита

……………………. m³

Ширина посипача

………………………. m

Дужина посипача

………………………. m

Тежина

………………………kg

Ширина посипања

…………………….. m
……………………….. mm

Висина предње странице
Електо инсталације за уклоп вучног посипача из
кабине возила

ДА / НЕ
(заокружити)

Вучна руда померива по висини

ДА / НЕ
(заокружити)

Заштитна мрежа

ДА / НЕ
(заокружити)

Гумена завеса

ДА / НЕ
(заокружити)

Точкови са склопком и преносима

ДА / НЕ
(заокружити)

Помоћни точак

ДА / НЕ
(заокружити)

Електрична сигнализација

ДА / НЕ
(заокружити)

Сандук посипача и сви витални делови морају
бити поцинковани, заштићени са
двокомпонентном основном бојом и лакирани са
двокомпонентним лаком

M.P.

ДА / НЕ
(заокружити)

Потпис овлашћеног лица понуђача
__________________________________________
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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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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Набавка новог (некоришћеног) камиона кипера са зимском опремом

Ред.
број
1

1.

Назив добра
2
Нов камион кипер са зимском
опремом, а све према
траженим техничким
карактеристикама из
конкурсне документације

Јед.
мере

Количина

3

4

ком

1

Јединична цена
без ПДВ-а
5

Укупна цена
Без ПДВ-а
6

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:

УКУПАН ПДВ од ________%:

УКУПНО СА ПДВ-ом:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- У колону 5. понуђач уписује јединичну цену без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке.
- У колону 6. понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке.
• У реду УКУПНО БЕЗ ПДВ-а, уписује укупну цену без ПДВ-а
• У реду ПДВ-е, уписује укупан ПДВ-е
• У реду УКУПНО СА ПДВ-ом, уписује укупну цену са ПДВ-ом
НАПОМЕНА: Све ставке у Обрасцу структуре цене треба да буду попуњене, Образац потписан
и оверен од стране овлашћеног лица понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, Образац мора бити потписан од стране овлашћеног
члана групе понуђача и оверен печатом.

M.P.

Потпис овлашћеног лица понуђача
__________________________________________
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(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач
________________________________________________________________________________________________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ПОНУДЕ

ИЗНОС

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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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(ОБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, _____________________________________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добара – Набавка новог (некоришћеног) камиона кипера са
зимском опремом, ЈН број: I-1.1.15-16-15/19, 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 ЗЈН 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) ЗЈН.
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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(ОБРАЗАЦ 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ- ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _______________________________________________________________________________________
[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара – Набавка новог
(некоришћеног) камиона кипера са зимском опремом, ЈН број: I-1.1.15-16-15/19,
испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

Место:_____________
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, на који
начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана
75. ЗЈН.
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(ОБРАЗАЦ 6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач ___________________________________________________________________________________
[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке добара – Набавка новог
(некоришћеног) камиона кипера са зимском опремом, ЈН број: I-1.1.15-16-15/19,
испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште
на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

___________________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Набавка новог камиона кипера, ЈН бр. I-1.1.15-16-15/19

28/47

(ОБРАЗАЦ 7)

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 – Набавка новог (некоришћеног) камиона кипера са
зимском опремом, ЈН број: I-1.1.15-16-15/19, изјављујем под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу да сам поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.

Место:_____________
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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VII МОДЕЛ УГОВОРА
О НАБАВЦИ НОВОГ (НЕКОРИШЋЕНОГ) КАМИОНА КИПЕРА
СА ЗИМСКОМ ОПРЕМОМ

ЈП „Ковински комуналац“ Ковин
Број: _____________________
Дана: ____________________
КОВИН

Закључен дана _________ 2019. године између:
1. НАРУЧИЛАЦ;
Назив:
Седиште:
Матични број:
ПИБ:
Текући рачун банка:
Који заступа в.д. директор

ЈП ''КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ'' КОВИН
Цара Лазара број 92
08252050
102011882
160-9949-08 код Банца ''Интеса''
Драгослав Јеремић, дипл.инж.грађ.

(у даљем тексту: Купац), с једне стране
2. ПОНУЂАЧ;
Назив:
Седиште:
Матични број:
ПИБ:
Текући рачун банка:
Који заступа директор
(у даљем тексту: Продавац) с друге стране
Попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем и члан групе који ће
бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор.
Понуђач ће део уговорних обавеза извршити преко подизвођача:
1.______________________________________,са седиштем___________________________, ПИБ________________, матични
број____________________.
2.______________________________________,са седиштем___________________________, ПИБ________________, матични
број____________________.
Снабдевач ће део уговорних обавеза извршити у групи понуђача коју чине:
1.______________________________________,са седиштем___________________________, ПИБ________________, матични
број____________________.
1.______________________________________,са седиштем___________________________, ПИБ________________, матични
број____________________.
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ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Уговорене стране констатују:
- да је Наручилац на основу Одлуке и Позива за доделу уговора за набавку новог
(некоришћеног) камиона кипера са зимском опремом у отвореном поступку јавне набавке број I1.1.15-16-15/19 од 20.08.2019. године започео поступак јавне набавке добра.
- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама на основу понуде Понуђача број
_________________ од ___________2019.године и Одлуке о додели уговора број __________ од ________2019.
године, изабрао Понуђача _________________________________________________ за набавку новог
(некоришћеног) камиона кипера са зимском опремом као најповољнијег Понуђача
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Купац купује од Продавца 1 (један) нови (некоришћених) камион кипер, са комплет новом
(некоришћеном) зимском опремом - посипач и раоник, а према понуди Продавца број
_________________________ од ____________________2019.године, која је саставни део овог Уговора.
Продавац ће испоручити Купцу камион кипер са зимском опремом, у свему по условима и
опису из конкурсне документације и прихваћене понуде.

УГОВОРЕНА ЦЕНА
Члан 3.
Купопродајна цена без ПДВ-а 1 (једног) кипер камиона износи ……………………………. .
Купопродајна цена без ПДВ-а 1 (једног) челичног раоника за снег износи
……………………………. .
Купопродајна цена без ПДВ-а 1 (једног) посипача износи ............................................... .
Укупна купопродајна вредност камиона кипера са зимском опремом износи
........................................... без ПДВ-а, односно ………………………………………. са ПДВ-ом .
Укупна купопродајна вредност не може се повећавати до окончања извршења овог
Уговора. Укупна купопродајна вредност је дата на паритету ДДП база Купца, Цара Лазара бр.92,
Ковин.
Уколико је Продавац страно правно или физичко лице царинске дажбине платиће Купац, с
тим да ће за износ истих бити задужен Продавац кроз умањење фактурисаног износа. Све
остале трошкове у вези са предметним послом сносиће Продавац.

РОК ИСПОРУКЕ
Члан 4.
Продавац се обавезује да испоручи Купцу 1 (један) камион кипер са зимском опремом, у
року до ................ календарских дана рачунајући од дана обостраног потписивања овог Уговора.
Испорука ће се сматрати извршеном када Продавац и Купац заједно потпишу Записник о
примопредаји предмета купопродаје.
Записник о примопредаји, који потписују овлашћени представници Продавца и Купца,
представља документ који доказује комплетност и стање добара, да су иста испоручена на
локацији одређеној паритетом испоруке, да је извршена функционална проба добара и обука
руковаоца
и
сервисера
за
основно
сервисно
одржавање
возила
(подвоза)
/надоградње/раоника/поспача.
На основу потписаног Записника о примопредаји предмета купопродаје Продавац
испоставља рачун Купцу.
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НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 5.
Купац је у обавези да на текући рачун Продавца изврши плаћање уговорене укупне
купопродајне вредности, увећане за износ обрачунатог пореза на додату вредност по важећој
стопи, у року до ________ календарских дана рачунајући од дана када је Купац примио рачун за
испоруку предмета купопродаје. Достављени рачун Купцу са отпремницом представља основ за
плаћање.
У случају да је укупна купопродајна вредност исказана у еврима, Купац ће вршити плаћање у
динарској противвредности и то према званичном средњем девизном курсу Народне банке Србије
за евро на дан испостављања рачуна.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 6.
Продавац је у обавези да најкасније у року до 14 календарских дана по потписивању овог
Уговора достави Купцу, банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10 %
укупне купопродајне вредности из члана 3. овог Уговора без урачунатог пореза на додату
вредност (Напомена: у случају да је укупна купопродајна вредност дата у еврима, за прерачун у
динаре користити званични средњи девизни курс Народне банке Србије за евро на дан закључења
овог Уговора). Наведеном гаранцијом банка мора да се обавеже да ће "неопозиво", "безусловно"
и "на први позив и без права приговора" извршити уплату на текући рачун Купца највише до
гарантованог износа. Период важности гаранције мора бити 50 дана рачунајући од дана
издавања. По истеку наведеног рока гаранција ће постати беспредметна без обзира да ли је
враћена банци или не. Купац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију у случају да Продавац
не испуни обавезе из овог Уговора.
Продавац се обавезује и да приликом испоруке добара по овом Уговору достави Купцу
бланко сопствену меницу којом ће гарантовати отклањање недостатака у гарантном року, при
чему ће се меница држати у портфељу Купца, 5 календарских дана дуже од дана истека
гарантног рока за испоручена добра по овом Уговору, након чега ће бити враћена Продавцу.
Меница мора да буде регистрована код матичне банке Продавца.
Истовремено са предајом менице из претходног става овог члана Уговора, Продавац се
обавезује да Купцу преда и копију картона са депонованим потписима овлашћених лица
Продавца (копију оверену код матичне банке Продавца), оверени (код матичне банке Продавца)
захтев за регистрацију менице, као и менично овлашћење на износ 5 % укупне купопродајне
вредности из члана 3. овог Уговора без урачунатог пореза на додату вредност (Напомена: у
случају да је укупна купопродајна вредност дата у еврима, за прерачун у динаре користити
званични средњи девизни курс Народне банке Србије за евро на дан закључења овог Уговора), да
Купац може попунити меницу у складу са овим Уговором како би је активирао у случају
неотклањања недостатака у гарантном року од стране Продавца.
Члан 7.
Продавац не може да изврши испоруку предметних добара све док Купцу не достави
средство финансијског обезбеђења за добро извршење уговореног посла, на начин како је то
предвиђено чланом 6. став 1. овог Уговора.
У случају да Продавац не достави Купцу средство финансијског обезбеђења за добро
извршење уговореног посла у року наведеном у члану 6. став 1, овај Уговор се сматра
раскинутим.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СРАНА
Члан 8.
Купац је дужан да спроведе организацију рада којом ће се обезбедити пријем камиона
кипера са зимском опремом, у времену од 07:00 до 14:00 часова.
Сматра се да је извршен квантитативни пријем камиона кипера са зимском опремом, када
Продавац испоручи, а Купац преузме исти.
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Уколико се приликом квантитативног пријема камиона кипера са зимском опремом уочи
видљиви недостатак на предмету купопродаје или делу предмета, примењиваће се општи
услови из гаранције и важећи прописи.
Сматра се да је извршен квалитативни пријем камиона кипера са зимском опремом када
Купац, по извршеном квантитативном пријему истог, утврди да му је предмет купопродаје
испоручен у потпуности у складу са захтеваним техничким карактеристикама и прихваћеном
понудом.
Уколико Купац приликом пријема камиона кипера са зимском опремом, уочи да исти није
испоручени у потпуности у складу са техничким карактеристикама по прихваћеној понуди,
сматраће се да испорука предмета купопродаје није извршена, а Купац ће ставити предмет
купопродаје на располагање Продавцу, без било какве одговорности Купца за случајну пропаст
истог.
Члан 9.
Продавац је у обавези да испоручи искључиво камион кипер са зимском опремом који је
дефинисани овим Уговором, у супротном Продавац је дужан да накнади сву насталу штету, а
Купац није у обавези да изврши плаћање добара која нису уговорена.

Члан 10.
Продавац се обавезује да уз испоручени камион посебно испоручи и пратећу опрему и
прибор дефинисан у поглављу II конкурсне документације
Продавац се обавезује да ће извршити обуку руковаоца и сервисера за основно сервисно
одржавање возила (подвоза)/надоградње/раоника/поспача. Продавац се обавезује да
приликом испоруке достави Купцу техничку документацију за предметна добра и то:
- каталоге резервних делова (штампани материјал или могућност коришћења Он-Лине
каталога без временског ограничења ),
- електронско упуство са електро, пнеуматским и хидрауличним дијаграмима као и упуство
за проверу радних параметара (притисци, напони итд.),
- атест овлашћене установе за комплетно возило, регистрациони лист и упуство за руковање
и одржавање на српском језику.
Трошкови који проистичу из обавеза Прадавца, наведених у овом члану Уговора, урачунати
су у укупну купопродајну вредност из члана 3. овог Уговора.

Члан 11.
Продавац се обавезује да обезбеди могућност снабдевања оригиналним резервним
деловима у гарантном року и по истеку гаранције.
Продавац се обавезује да у случају обуставе производње резервних делова достави Купцу
обавештење о предстојећој обустави производње 6 месеци унапред, да Купац може обезбедити
потребне делове.
Купац није у обавези да набавља резервне делове од Продавца.

УГОВОРНА КАЗНА
Члан 12.
Ако Продавац касни са испоруком предмета купопродаје, дефинисаном овим Уговором,
обавезан је да Купцу плати уговорну казну у висини од 5 ‰ (промила) укупне купопродајне
вредности из члана 3. овог Уговора (са урачунатим порезом на додату вредност) за сваки дан
кашњења, а уколико укупна казна пређе износ од 5 % укупне купопродајне вредности из члана
3. овог Уговора (са урачунатим порезом на додату вредност) Уговор се сматра раскинутим.
Наступање случаја више силе искључује примену ове уговорене казне.
Наплата уговорене казне ни у ком случају нема утицаја на право Купца да захтева
надокнаду штете.
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ГАРАНТНИ РОК И СЕРВИСИРАЊЕ
Члан 13.
Продавац гарантује да ће предмет купопродаје бити од материјала и израде који су у
складу са нормама за овај тип производа.
Продавац даје јединствену гаранцију за сва испоручена добра по овом Уговору у трајању
од ............... месеца рачунајући од дана примопредаје.
Гаранција важи на све склопове и системе возила (подвоза)/надоградње/раоника/поспача
осим на гуме раоника и пнеуматике возила уколико је дошло до оштећења истих услед
пробијања чврстих предмета на градилиштима или путевима.
Поправке (сервисне услуге, материјал и делови) у гарантном року не могу бити предмет
фактурисања, већ ће трошкове истих сносити Продавац.
Гаранција не обухвата поправку возила (подвоза)/надоградње/раоника/поспача у
случајевима да је узрок квара: неправилно руковање добрима и оштећења услед удеса или
дејства више силе.
Сервисирање у гарантном року:
- Максимални рок за излазак на сервисну интервенцију је 24 сата рачунајучи од момента
пријема позива за отклањање неисправности возила (подвоза)/надоградње/раоника/
поспача у гарантном року.
- Сви
редовни
и
годишњи
сервиси
и
периодични
прегледи
возила
(подвоза)/надоградње/раоника/ поспача, прописани од стране произвођача, у гарантном
року се не наплаћују. Цена сервисних услуга, материјала и делова за редовно сервисирање
урачуната је у укупну купопродајну вредност и не може бити предмет накнадног
фактурисања.
- Резервни делови и материјал за сервисирање који ће бити мењани у гарантном року морају
бити нови и оригинални.
ВИША СИЛА
Члан 14.
Рок испоруке наведен у овом Уговору може се мењати само у случају настанка више силе.
Случајеви више силе сматрају се догађаји или околности настали после закључења овог Уговора,
а који се нису могли предвидети, спречити, отклонити или избећи.
Уговорна страна која је погођена случајем више силе обавезна је да другу уговорну страну
одмах обавести о томе и затражи продужење рока за онолико времена колико је било потребно
да се отклоне последице дејства више силе.
Уколико изостане неодложно обавештење онда уговорна страна губи право да се позове
на случај више силе.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 15.
Све евентуалне неспоразуме који настану из, или поводом овог Уговора, уговорне стране
ће покушати да реше споразумно. У случају спора надлежан је Привредни суд у Панчеву.

ЗАВРШЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Овај Уговор се може изменити само Анексом, потписаним од стране овлашћених лица
уговорних страна.
На све што није регулисано одредбама овог Уговора примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за сваку
уговорну страну.
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Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних
страна, а производи правно дејство даном испуњења обавезе Продавца из члана 6. став 1. овог
Уговора.

Купац
_______________________________________

Продавац
_________________________________________

Драгослав Јеремић, дипл.инж.грађ.

Напомена: Модел уговора мора бити потписан од стране овлашћеног лица понуђача, а уколико
понуду подноси група понуђача од стране овлашћеног члана групе понуђача.
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сва документација која се односи на понуду мора
бити преведена на српски језик. Сва достављена документација на страном језику мора бити
и преведена на српски језик, осим документације која се доставља у циљу испуњавања
додатних услова који су наведени под тачкама 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7. и 2.8. Одељка III
конкурсне документације, а која може бити на енглеском или српском језику. Превод
документације не мора бити извршен од стране овлашћеног судског тумача.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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: ЈП „Ковински комуналац“, Цара Лазара 92, Ковин са
назнаком:
''Понуда за јавну набавку новог (некоришћеног) камиона кипера са зимском опремом,
ЈН бр. I-1.1.15-16-15 – НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
03.10.2019. године до 12:00 часова.
Отварање понуда је дана 03.10.2019. године са почетком у 12:15_часова на адреси
Наручиоца ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, Цара Лазара бр.92.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији 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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Обавезна садржина понуде:
1) Сви докази о испуњености обавезних услова (или изјава о испуњености услова) и додатних
услова за учешће у поступку наведени у поглављу III конкурсне документације
2) Образац понуде (Образац 1);
3) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
4) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
5) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
6) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75.
ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);
7) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл.
75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6);
8) Образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. ст. 2 ЗЈН (Образац 7);
9) Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора
8) Банкарску гаранцију за озбиљност понуде ("неопозиву","безусловну" и "наплативу на први
позив и без права приговора") као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде у
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износу не мањем од 5 % укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату
вредност). Период важности гаранције мора бити идентичан периоду важности понуде или
дужи од истог. Наведену банкарску гаранцију понуђач је у обавези да достави у оригиналу, у
форми датој у Одељку XII или у било којој другој форми која ће испунити све суштинске
захтеве наведене у датом обрасцу односно у конкурсној документацији.
Напомене: - банкарску гаранцију за озбиљност понуде Наручилац ће наплатити у целости у
случају да понуђач:
- повуче своју понуду пре датума истека рока важности гаранције, без сагласности
Наручиоца,
- одбије да потпише уговор,
- не достави или одбије да достави Наручиоцу тражену банкарску гаранцију за добро
извршење посла.
Банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити враћена добављачу (изабраном
понуђачу) на основу његовог писаног захтева, а након доставе банкарске гаранције за добро
извршење посла. Осталим понуђачима предметна банкарска гаранција биће враћено на
основу писаног захтева, а након закључења уговора са изабраним понуђачем.
9) Образац банкарске гаранције за добро извршење посла
10) Образац меничног писма – овлашћења за отклањање недостатака у гарантном року
3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован 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:
ЈП „Ковински комуналац“, Цара Лазара 92, 26220 Ковин, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку новог (некоришћеног камиона кипера са зимском
опремом) ЈН бр. . I-1.1.15-16-15/19 НЕ ОТВАРАТИ”
„Допуна понуде за јавну набавку новог (некоришћеног камиона кипера са зимском
опремом) ЈН бр. . I-1.1.15-16-15/19 НЕ ОТВАРАТИ”
„Опозив понуде за јавну набавку новог (некоришћеног камиона кипера са зимском
опремом) ЈН бр. . I-1.1.15-16-15/19 НЕ ОТВАРАТИ”
„Измена и допуна понуде за јавну набавку новог (некоришћеног камиона кипера са
зимском опремом) ЈН бр. . I-1.1.15-16-15/19 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.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у
поглављу V) 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 III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац 6. у поглављу V).
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.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
• опис послова сваког од понуђаћа из групе понуђача у извршењу уговора,
• понуђачу који ће издати рачун,
• рачуну на који ће бити извршено плаћање.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац 5. у поглављу V).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање ће се извршити по пријему рачуна/фактуре, а у року који понуђач наведе у обрасцу
понуде. Рок плаћања је најдуже 45 дана од дана када је наручилац примио рачун за
испоручено добро.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добра
Испорука предметног добра је на паритету Наручиоца – ЈП «Ковински комуналац» Ковин,
Цара Лазара бр. 92 у року који дефинише Понуђач, а који не може бити дужи од 30
календарских дана од дана потписивања уговора.
9.3. Захтев у погледу гарантног рока
Понуђени јединствени гарантни рок за добра која су обухваћена овим поступком јавне
набавке мора да буде минимум 24 месеца рачунајући од дана примопредаје. У случају да је
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понуђени гарантни рок краћи од назначеног, понуда ће бити одбијена. У случају да је
гаранција
ограничена
по
било
ком
основу
(нпр.
одређене
делове
возила/надоградње/раоника/ поспача и сл.), понуда ће бити одбијена. Гаранција важи на све
склопове и системе возила (подвоза)/надоградње/раоника/поспача осим на гуме раоника и
пнеуматике возила уколико је дошло до оштећења истих услед пробијања чврстих предмета
на градилиштима или путевима. Поправке (сервисне услуге, материјал и делови) у гарантном
року не могу бити предмет фактурисања, већ ће трошкове истих сносити изабрани понуђач
(добављач). Гаранција не обухвата поправку возила (подвоза)/надоградње/раоника/поспача
у случајевима да је узрок квара: неправилно руковање добрима и оштећења услед удеса или
дејства више силе.
Сервисирање у гарантном року:
- Максимални рок за излазак на сервисну интервенцију је 24 сата рачунајучи од момента
пријема позива за отклањање неисправности возила (подвоза)/надоградње/раоника/
поспача у гарантном року.
Сви
редовни
и
годишњи
сервиси
и
периодични
прегледи
возила
(подвоза)/надоградње/раоника/ поспача, прописани од стране произвођача, у гарантном
року се не наплаћују. Цена сервисних услуга, материјала и делова за редовно сервисирање
урачуната је у понуђену цену и не може бити предмет накнадног фактурисања.
Резервни делови и материјал за сервисирање који ће бити мењани у гарантном року
морају бити нови и оригинални.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе рок важења понуде.
Понуда мора да важи најмање 60 календарских дана рачунајући од дана отварања понуда. У
случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр. око, оквирно, од-до и сл.),
иста ће се сматрати неприхватљивом.
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде. Одговор понуђача који се односи на продужење
рока важења понуде такође мора бити у писаном облику. Понуђач може да одбије прихватање
таквог захтева, а да притом не изгуби право на поврат средства финансијског обезбеђења за
озбиљност понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може
мењати понуду. У том случају, обавеза понуђача је да продужи рок доспећа средства
финансијског обезбеђења за озбиљност понуде најмање за период продужења рока важења
понуде.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе цену без и са ПДВ-ом, као и обрачунати ПДВ.
Валута понуде је динар (РСД) а понуђач може да искаже цене у динарима (РСД) или у еврима
(ЕУР), с тим да ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс
Народне банке Србије за евро (и то на дан када је започето отварање понуда - у циљу
упоређивања понуда, односно на дан испостављања рачуна - у циљу плаћања). Ако понуђена
цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у
динарима у Обрасцу понуде.
У понуђене цене понуђач мора укључити све зависне трошкове.
У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, исти мора урачунати у коначну цену
понуде. Попуст који није урачунат у коначну цену неће бити разматран.
Укупна цена се не може повећавати до окончања извршења уговора.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која значајно
одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне
набавке у складу са понуђеним условима.
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача
детаљно образложење (у року који не може бити дужи од 5 календарских дана рачунајући од
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дана пријема захтева) свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према
члану 92. Закона о јавним набавкама.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Наручилац у предметном поступку јавне набавке захтева од понуђача доставу средства
финансијског обезбеђења за озбиљност понуде ("неопозиву","безусловну" и "наплативу на
први позив и без права приговора") као средство финансијског обезбеђења за озбиљност
понуде у износу не мањем од 5 % укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату
вредност). Период важности гаранције мора бити идентичан периоду важности понуде или
дужи од истог. Наведену банкарску гаранцију понуђач је у обавези да достави у оригиналу, у
форми датој у Одељку IX или у било којој другој форми која ће испунити све суштинске
захтеве наведене у датом обрасцу односно у конкурсној документацији.
Напомене: - банкарску гаранцију за озбиљност понуде Наручилац ће наплатити у целости у
случају да понуђач:
- повуче своју понуду пре датума истека рока важности гаранције, без сагласности
Наручиоца,
- одбије да потпише уговор,
- не достави или одбије да достави Наручиоцу тражену банкарску гаранцију за добро
извршење посла.
Банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити враћена добављачу (изабраном
понуђачу) на основу његовог писаног захтева, а након доставе банкарске гаранције за добро
извршење посла. Осталим понуђачима предметна банкарска гаранција биће враћено на
основу писаног захтева, а након закључења уговора са изабраним понуђачем.
Добављач (изабрани понуђач) биће у обавези да најкасније у року до 14 календарских дана по
потписивању уговора достави Наручиоцу, банкарску гаранцију за добро извршење посла у
износу од 10 % уговорене цене без урачунатог пореза на додату вредност. Наведеном
гаранцијом банка мора да се обавеже да ће "неопозиво", "безусловно" и "на први позив и без
права приговора" извршити уплату на текући рачун Наручиоца (Купца) највише до
гарантованог износа. Период важности гаранције мора бити 50 дана рачунајући од дана
издавања. По истеку наведеног рока гаранција ће постати беспредметна без обзира да ли је
враћена банци или не.
Наведену банкарску гаранцију изабрани понуђач ће бити у обавези да достави Наручиоцу
(Купцу) у оригиналу, у форми датој у Поглављу X или у било којој другој форми која ће
испунити све суштинске захтеве наведене у датом обрасцу односно у конкурсној
документацији.
Банкарска гаранција за озбиљност понуде и банкарска гаранција за добро извршење посла не
могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове од оних које је одредио Наручилац,
мањи износ од оног који је одредио Наручилац 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). Наведени
кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за
рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг
агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је
објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets
Authorities - ESMA).
Наручилац не може вратити понуђачу средство финансијског обезбеђења пре истека рока
трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обавезу која је обезбеђена.
Добављач (изабрани понуђач) биће у обавези и да приликом испоруке добра по закљученом
уговору достави Наручиоцу бланко сопствену меницу којом ће гарантовати отклањање
недостатака у гарантном року, при чему ће се меница држати у портфељу Наручиоца 5
календарских дана дуже од дана истека гарантног рока за испорученo добрo по закљученом
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уговору, након чега ће бити враћена изабраном понуђачу. Меница мора да буде регистрована
код матичне банке изабраног понуђача.
Истовремено са предајом менице, изабрани понуђач се обавезује да Наручиоцу преда и копију
картона са депонованим потписима овлашћених лица (копију оверену код матичне банке
изабраног понуђача), оверени (код матичне банке изабраног понуђача) захтев за
регистрацију менице, као и менично овлашћење, на износ 5 % уговорене цене без урачунатог
пореза на додату вредност, да Наручилац може попунити меницу у складу са уговором како
би је активирао у случају неотклањања недостатака у гарантном року од стране изабраног
понуђача. Образац меничног овлашћења је дат у Поглављу XI.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ
ЊЕНИХ ДЕЛОВА
Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске
поште на e-mail javne.nabavke@jpkk.rs тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5
дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор 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. I-1.1.15-16-15/19,
набавка камиона кипера са зимском опремом“
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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. ЗЈН:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге
стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да
то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
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. ЗЈН).
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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. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог Закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском
поштом на e-mail javne.nabavke@jpkk.rs или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом
63. став 2. Овог Закона указао наручиоцу на невентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није одклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока
за подношење понуда , а након истека рока из члана 149.став 3. сматраће се благовременим
уколико је понет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. члана 149, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. Захтев
за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу
са одредбама члана 150. овог закона.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за
заштиту права.
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Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије
уплати таксу од:
1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
2) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је
процењена вредност већа од 120.000.000 динара;
3) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир
процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је
набавка обликована по партијама;
5) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је
додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та
вредност већа од 120.000.000 динара;
6) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно
понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси
након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
Подносилац захтева за заштиту права, износ за наведену таксу уплаћује на рачун Буџета
Републике Србије, а у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама РС.
Број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: уписати
податке о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту
права, сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које
се подноси захтев за заштиту права,корисник: Буџет Републике Србије, назив уплатиоца,
односно назив подносиоца ЗЗП, потпис овлашћеног лица банке.
Подносилац захтева је дужан да достави потврду о уплати таксе у складу са чланом
151.став 1. тачка 6. Закона о јавним набавкама.
Упутство за уплату републичке административне таксе за поднети захтев за заштиту
права из Републике Србије и уплату таксе из иностранства може се преузети на сајту
Републичке комисије за заштиту права. http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplatirepublicke-administrativne-takse.html
18. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА
Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.
19. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у предходне три године
пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно одредби из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама
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 којим 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 предходне три године.
Доказ из предходног става 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;
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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;
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном
документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне
набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 1), који се односи на поступак
који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке
истоврсан.
20.ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора или Одлуку о обустави поступка је 25
дана од јавног отварања понуда.
Наручилац ће Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року
од три дана од дана доношења.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће потписане уговоре да достави понуђачу на потпис у року од осам дана од дана
истека рока за подношење захтева за заштиту права, а Понуђач је дужан да потписане уговоре
врати Наручиоцу у року од осам дана од дана пријема.
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.
У случају одбијања закључења уговора, Наручилац има право да закључи уговор са првим
следећим најповољнијим понуђачем.
Разлози због којих се може одустати од доделе уговора:
- Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. став 1. Закона о
јавним набавкама;
- Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. став 2. Закона о
јавним набавкама, из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време
покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је
престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте
буџетске године, односно у наредних шест месеци
22.ИЗМЕНА УГОВОРА
У складу са чланом 115. Закона, након закључења уговора о јавној набавци, наручилац ће
дозволити промену цене и других битних елемената уговора искључиво из разлога који су
дефинисани у Моделу уговора.
Извођач има право на промену цене и и других битних елемената уовора у случају да касни са
испуњењем уговора искључиво из неких од разлога који су предвиђени у Моделу уговора.
У случају потребе измене неких од битних елемената уговора, наручилац ће донети Одлуку о
измени уговора, у смислу члана 115. Закона.
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IX ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

Ми, доле потписани [име и презиме, пун назив банке и пуна адреса], овим се
обавезујемо да ћемо у потпуности гарантовати, у својству главног Гаранта, Јавном
предузећу "Ковински комуналац“ из Ковина, улица Цара Лазара бр. 92 (у даљем тексту:
Наручилац), у име [пун назив понуђача и пуна адреса] (у даљем тексту: Понуђач), у износу
од [не мањи од 5 % вредности понуде, без урачунатог пореза на додату вредност], који
представља гаранцију за учешће у поступку набавке камиона кипера са зимском опремом
(редни број поступка јавне набавке I-1.1.15-16-15/19). Ова гаранција је неопозива,
безусловна и наплатива на први позив и без права приговора.
Важност ове Гаранције је до [датум].
Уколико од Наручиоца не примимо никакав писани захтев за исплату гарантног износа до
горе наведеног датума, ова Гаранција престаје да важи без обзира да ли нам је враћена
или не.
Наручилац је дужан да нам уз писани захтев за исплату гарантног износа поднесе и изјаву
да је Понуђач прекршио услове наведене у конкурсној документацији за предметну јавну
набавку и да му износ који тражи није другачије плаћен од стране или у име Понуђача.
Ми, као Гарант, ћемо извршити плаћање Наручиоцу без даљег одлагања, најкасније у року
од три радна дана од пријема одговарајуће документације, како је горе наведено.
У случају спора у вези са овом Гаранцијом, утврђује се надлежност суда у Панчеву.

________________________
[Место и датум]

М.П.

_________________________________
Потпис одговорног лица (банке)
_________________________________
Име и презиме одговорног лица
_________________________________
Гарант [пун назив банке и адреса]
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X ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Ми, доле потписани [име и презиме, пун назив банке и пуна адреса], овим се
обавезујемо да ћемо у потпуности гарантовати, у својству главног Гаранта, Јавном
предузећу "Ковински комуналац“ из Ковина, улица Цара Лазара бр. 92 (у даљем тексту:
Купац), у име [пун назив изабраног понуђача и пуна адреса] (у даљем тексту: Продавац), у
износу од [ 10 % укупне купопродајне вредности, без урачунатог пореза на додату
вредност], који представља гаранцију за добро извршење посла у складу са Уговором о
купопродаји камиона кипера са зимском опремом (редни број поступка јавне набавке I1.1.15-16-15/19), закључен између Купца и продавца. Ова гаранција је неопозива,
безусловна и наплатива на први позив и без права приговора.
Важност ове Гаранције је 50 дана рачунајући од дана издавања односно до [датум].
Уколико од Купца не примимо никакав писани захтев за исплату гарантног износа до горе
наведеног датума, ова Гаранција престаје да важи без обзира да ли нам је враћена или не.
Купац је дужан да нам уз писани захтев за исплату гарантног износа поднесе и изјаву да
Продавац није извршио своје обавезе по Уговору, да Купац има право, према одредбама
наведеног Уговора, на плаћање износа који захтева као и да му наведени износ није
другачије плаћен од стране или у име Продавца.
Ми, као Гарант, ћемо извршити плаћање Купцу без даљег одлагања, најкасније у року од
три радна дана од пријема одговарајуће документације, како је горе наведено.
У случају спора у вези са овом Гаранцијом, утврђује се надлежност суда у Панчеву.

________________________
[Место и датум]

М.П.

_________________________________
Потпис одговорног лица (банке)
_________________________________
Име и презиме одговорног лица
_________________________________
Гарант [пун назив банке и адреса]
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XI ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
(ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ)
ДУЖНИК: _____________________________________________________________________
Пун назив и седиште: _______________________________________________________
Матични број: _______________________________________________________________
ПИБ: ___________________________________________________________________________
Т.Р. број: _______________________________________________________________________
Банка: _________________________________________________________________________
Издаје:
МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦА
КОРИСНИК: ЈП "Ковински комуналац“ Ковин, Цара Лазара бр.92
Текући рачун: 160-9949-08
ПИБ: 102011882
Матични број: 08252050
Предајемо Вам 1 потписану и оверену, бланко, соло меницу серијског броја
______________________ , као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантом року,
по основу Уговора број __________________ од _____________ године, и ОВЛАШЋУЈЕМО: ЈП
"Ковински комуналац“ Ковин, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ
од _____________________ (5 % укупне купопродајне вредности, без урачунатог пореза на
додату вредност) са роком доспећа 5 календарских дана дужим од дана истека гарантног
рока за испоручена добра по закљученом уговору, да у случају неиспуњења наших обавеза
по основу предметног Уговора, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова,
вансудски, ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника
код банака, а у корист рачуна Повериоца.
Меница је важећа и у случају да дође до: промена лица овлашћених за заступање
правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена
печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране
Дужника и других промена од значаја за правни промет.
Место и датум издавања Овлашћења:
_________________, _________________ године.
ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.

_________________________________________
Потпис овлашћеног лица
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