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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Oпштина Ковин 

ЈП „КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ 
26220 К о в и н, ул. Цара  Лазара бр. 92 
Број: 02-47/16-21 
Дана: 29.04.2021.године 
тел. 013/742-584 
Е –mail: jpkk.ivkovic@gmail.com   
 
 
 

На основу члана 27. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/19) и  Одлуке  
директора  ЈП“Ковински Комуналац“Ковин доставља: 

 
 

ПОЗИВ  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА  
 

1. Подаци о наручиоцу: 
ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, Улица Цара Лазара бр. 92, Ковин, ПИБ:102011882, МБ:08252050 (у 
даљем тексту: Наручилац) позива Привредне субјекте да поднесу своје писмене понуде у складу са 
приложеном пратећом документацијом, ради закључења уговора о набавци половног теретног 
возила “PICK -UP”, у складу са одредбама члана 27. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС“, бр. 91/19), односно у складу са одредбама Закона о јавним набавкама које прописују да 
се одредбе Закона не примењују на набавку добара, услуга и спровођења конкурса за дизајн, чија је 
процењена вредност мања од 1.000.000,00 динара и набавку радова чија је процењена вредност 
мања од 3.000.000,00 динара. 

2. Подношење понуда: 
Понуде се припремају и подносе искључиво путем електронске поште Е–mail-om 
jpkk.ivkovic@gmail.com  
Понуда мора да садржи: 

- jединичну цену без ПДВ-а, као и укупну цену без ПДВ-а, ПДВ и укупну цену са ПДВ-ом. Цена 
мора бити исказана у динарима 

- услове плаћања 
- рок испоруке   
- место испоруке  
- гаранцију за испоручено возило 
- рок важења понуде 

Привредни субјекат мора да попуни и потпише образац понуде. 
Рок за подношење понуда је: 05.05.2021.године до 13.oo_часова. 
 

3. Критерију за доделу уговора: 
Критеријум за доделу уговора је је економски најповољнија понуда на основу критеријума понуђене 
цене без ПДВ-а. 

4. Квалитет и садржај добара, услуга или радова: 
Предмет јавне набавке мора у погледу квалитета задовољавати вежеће стандарде, прописе, правила 
струке и техничке захтеве из обрасца понуде. 

5. Рок за избор најповољније понуде је оквирно 10 (десет) дана од дана истека рока за 
подношење понуда. 

6. Контакт особа: Стојшин Предраг,технички директор, е –mail: teh.direktor@jpkk.rs, сваким 
радним даном (од понедељка до петка) у периоду од 07:00 до 14:00 часова. 

                    
          СЛУЖБА НАБАВКЕ 
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НАБАВКА ДОБРА 
ПОЛОВНО теретно ВОЗИЛО “PICK -UP” 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  
 

   
 
  Назив понуђача: 

  

   
   
  Седиште и адреса понуђача: 
 

  

 

   
Одговорно лице (потписник уговора): 
 

  

  Особа за контакт:   

  Телефон:   

  Телефакс:   

  Е-маил:   

  Текући рачун понуђача и банка:   

  Матични број понуђача:  

  Порески број предузећа – ПИБ:  

 
 

Датум: ____________________ 

 
 

Потпис одговорног лица: 
 

_______________________________ 

 
М.П. 
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Образац попуњава, потписује и оверава овлашћено лице понуђача. 

 

НАБАВКА ДОБРА – ПОЛОВНО ВОЗИЛО “PICK -UP” 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА _________________________________________________ 

СЕДИШТЕ: __________________________________________________________ 

МАТИЧНИ БРОЈ: ________________ 

ПИБ: __________________________ 

Понуда бр. _______________од ________2021. године 

 
О Б Р А З А Ц   П О Н У Д Е  

ЦЕНА без ПДВ-а:  
 

 

ПДВ-е: 
 

 

УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом: 
 

 

Рок и начин плаћања 
 
 
 

_____________ дана од дана примопредаје возила, односно 
испостављања фактуре - максимално 45 (четрдесет пет)  
дана од дана испостављања фактуре.  
Плаћање ће се вршити уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено тражење аванса 

Рок испоруке 
 
 5 дана од дана потписивања уговора. 
 

Месо испоруке возила. 
 
Седиште наручиоца, Ковин, Цара Лазара бр.92 
 

Квалитет, прописи  
и стандарди  

У складу са важећим законима, стандардима, прописима и 
техничким захтевима. 

Гаранција за испоручено 
возили 

  
________ месеци (минимум 12 месеци од дана примопредаје 
возила). Као средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење уговора понуђач приликом потписивања уговора у 
обавези је да достави бланко соло меницу са меничним 
овлашћењем на износ од 50 % од укупне вредност понуде без 
ПДВ-а. 

Рок важења понуде 
 
________ дана(не краћи од 30 дана) од дана отварања понуда 

Датум: ___________________ 

              
          Потпис одговорног лица 

 
         М. П. _______________________________ 
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗАХТЕВАНОГ ВОЗИЛА 
 

 

 

Врста возила:     теретно - pick up 

Ознака облика за каросерију:   ББ 

Највећа дозвољена маса (кг):   2160 

Највеће дозвољено осовинско оптерећење (кг): 1. осовина - 1080, 2. осовина – 1230 

Маса возила спремног за возњу (кг): 1491 

Носивост (кг):     669 

Број осовина и точкова:    2/4 

Радна запремина мотора (цм3):  1560 

Снага мотора (кW):    73 

Погонско гориво:     Дизел 

Број места за седење:    5 

Година производње:    не старије од 2017.год. 

Пнеуматици:     1. осовина: 195/65 R15 91H 

       2. осовина: 195/65 R15 91H 

Дужина возила:     4628 мм 

Ширина возила:     1810 мм 

Висина возила:     1805 мм 

Ниво издувне емисије ЕУРО:   6 (шест) 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА 

НАБАКБА ПОЛОВНОГ ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА “PICK -UP” 

 

 
 

 

Р.бр. Опис услуге 
 

Јед.мере 

 

Количина 

 

Укупна цена без 

ПДВ-а: 

 

 

1. 

 

Половно теретно возило “PICK -UP”, а све 

према техничким карактеристикама из прилога 

позива за подношење понуда 

 

 

 

ком 

 

 

1 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а: 

 

 

ПДВ: 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом: 

 

 
 

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива 

све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

 
 
 
 
 
 
 

Место и датум                                                                                           Понуђач,     
     _____________________                                    M.П.                      __________________________ 
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОЛОВНОГ теретног  ВОЗИЛА „PICK-UP“ 

 

Назив/модел/ознака произвођача 
понуђеног возила  

    

..….................................................................................................... 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

 

 

Врста возила:     ____________________________________ 

 

Ознака облика за каросерију:   ____________________________________ 

 

Највећа дозвољена маса (кг):   ____________________________________ 

 

Највеће дозвољено осовинско оптерећење (кг):  1. осовина - ________________ 

 2. осовина - ________________ 

 

Маса возила спремног за возњу (кг): _____________________________________ 

 

Носивост (кг):     _____________________________________ 

 

Број осовина и точкова:    _____________________________________ 

 

Радна запремина мотора (цм3):  _____________________________________ 

 

Снага мотора (кW):    _____________________________________ 

 

Погонско гориво:     _____________________________________ 

 

Број места за седење:    _____________________________________ 

 

Година производње:    _____________________________________ 

 

Пнеуматици:     1. осовина: ___________________________ 

       2. осовина: ___________________________ 

 

Дужина возила:     __________________ мм 

Ширина возила:     __________________ мм 

Висина возила:     __________________ мм 

 

Ниво издувне емисије ЕУРО:   _____________________________________ 

 

 
   Место и датум                                                                                           Понуђач,           

_____________________                                    M.П.                      __________________________ 
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ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР 

ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 

 

 

ПОТВРЂУЈЕМ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

одговорно лице привредног субјекта/понуђача: 

 

Понуђач: _________________________________________ Адреса: ______________________________ 

 

ПИБ:  _____________________  МБ: __________________ Шифра делатности ___________________ 

  

да наведени привредни субјект испуњава критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта у 

поступку набавке број 02-47/16-21 набавка половног возила “PICK -UP”, за потребе наручиоца – 

ЈП „Ковински комуналац“ Ковин“ - (ознака CPV) - 34131000 и то: 

 

1. Да привредни субјект или законски заступник привредног субјекта у периоду од претходних пет 

година од дана истека рока за подношење понуда није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном 

пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку набавке, за кривична дела наведена у 

члану 111. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама; 

 

2. Да је привредни субјект измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или 

му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање 

плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне; 

 

3. Да привредни субјект није у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење 

понуда повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући 

колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, 

укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су наведене у Прилогу 8. 

Закона о јавним набавкама; 

 

4. Да не постоји сукоб интереса, а у вези члана 50. Закона о јавним набавкама; 

 

5. Да привредни субјект није:  

а) покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца;  

б) покушао да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку 

набавке и  

в) доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења 

привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора. 
 

 

 

                          Датум                                                                         Потпис овлашћеног лица 

            ______________________                                                 ________________________ 

                                             м.п.    


