ЈКП „РАВНО 2014“ ЋУПРИЈА
ЈАВНА НАБАВКА - ТРАКТОР СА ТАРУПОМ И РАОНИКОМ ЗА СНЕГ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.14 / 2017

Рокови:

Датум и време:

Крајњи рок за достављање понуда:
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Ћуприја, новембар, 2017. године
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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 бр.6550 од 16.11.2017.године и Решења о
образовању комисије за јавну набавку бр. 6551 од 16.11.2017. године
припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку јавне набавке – Трактор са тарупом и раоником за
снег ЈН бр. 1.1.14 / 2017
Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Назив поглавља

I

IV
V

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.
Техничка документација и планови
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих
услова
Критеријуми за доделу уговора

VI

Обрасци који чине саставни део понуде

VII

Модел уговора

VIII

Упутство понуђачима како да сачине понуду

II
III

Страна

УКУПНО:
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
I.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
НАЗИВ НАРУЧИОЦА:
МЕСТО И ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА
ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
АДРЕСА НАРУЧИОЦА:
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА
КОНТАКТ:
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
ВРСТА ПОСТУПКА
ЦИЉ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА:
СКРАЋЕНИЦЕ

ЈКП „Равно 2014“ Ћуприја
Портал јавних набaвки дана 16.11.2017.
године
Гробљанска бб, 35230 Ћуприја
http://ravno2014.cuprija.rs
Милан Антић, дипл. правник
Марчићевић Драгана,дипл.правник
035/8150-079, 035/815-0078
Добра
јавна набавка –отворени поступак
Закључење уговора о јавној набавци
ЗЈН- Закон о јавним набавакама

1.1 ОБЕЗБЕЂЕНА СРЕДСТВА ЗА ЈАВНУ НАБAВКУ:
Средства за реализацију јавне набавке у отвореном поступку, предвиђена су
Програмом пословања за 2017.годину, на конту 023.
1.2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са
Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/2012,14/15 и 68/15) и
Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник
РС”, бр. 86/15), а по Одлуци о покретању поступка јавне набавке број 6550 од
16.11.2017. године.
1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке је набавка добра – Трактор са тарупом и раоником за
снег.
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1.4. По плану јавних набавки предметна јавна набавка није обликована по
партијама.
1.5. ЦИЉ ПОСТУПКА
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
1.6. КОНТАКТ ( ЛИЦЕ ИЛИ СЛУЖБА)
Лицa за контакт : Милан Антић, дипл.правник,
дипл.правник, контакт тел: 035/8150-079, 035/815-0078

Марчићевић Драгана,

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке бр. 1.1.14/2017 је набавка трактора.
Шифра из ОРН: 16000000 – Пољопривредне машине.
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.
Предмет јавне набавке је набавка трактора
Набавка једног трактора
Редни број
Назив
1

Количина

трактор

1

Технички опис трактора:
Нови трактор година производње 2017.
Број цилиндра : 4
Снага: минимално 81 kW
Број степена преноса, напред/назад: минимално 24/24, сихронизован
Creeper Speed, минимална брзина 0.54 km/h
Број обртаја прикључног вратила 540/1000
Тип РТО - зависни и независни
Подизна моћ на крајевима полуга мин.4350 kg.
Помоћни и хидраулични вентили : минимално 3 пара
Кабина са четири стуба
Прозор на крову
Димензије трактора:
Дужина : минимално 4250 mm

Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке – Трактор са
тарупом и раоником за снег
ЈН.бр. 1.1.14 / 2017

4/45

Ширина: минимално 2150 mm
Висина крова трактора у возном стању максимално 2650 mm без ротационог
светла
Предњи тегови: минимално 250 kg.
Кука : транспортна етажна и доња кука
EHR са дисплејем
Предњи блатобрани
Гума радијалне минималне: 380/70 R 24; 480/70 R34
Дволинијски и једнолинијски систем пнеуматског кочења
Аутоматска клима и систем грејања
Потребно је да трактор задовољава захтеве стандарда емисије на животну
средину Tijer III
Документација:
Упутство за руковање и основно одржавање на српском језику у папирном
облику
Прикључна машина:
Редни број
1
2
3

Назив

Количина

Расипач соли

1

Мулчар (Таруп) са карданским вратилом
Тракторски чистач снега - Раоник

1
1

1. Расипач соли:
Расипач соли мора да у свему одговара понуђеном трактору и да има
могућност прикључења и повезивања на понуђени трактор
Минимална запремина 800 литара
Конструкција расипача: пластифицирана
Делови( који долазе у додир са сољу) израђени од нерђајућег челика( осим
редукатора) и LLDP пластике
ОПРЕМА ПОСИПАЧА:
Сукњица за контролисање соли
Точкићи за манипулисање
Сито за просејавање
Посебни мешач за со
Метални редуктор са преносним односом 3.25: 1
Упутство за руковање и основно одржавање на српском језику у папирном
облику
2. Мулчар ( Таруп) са карданским вратилом
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Нови Мулчар gодина производње 2017
Мулчар мора да у свему одговара понуђеном трактору и да има могућност
прикључења, повезивања са понуђеним трактором и управљања из трактора
Расподела радних тела на ротору у дуплој спирали
Број радних тела - чекића: максимално 20
Тежина тарупа: максимално 700 kg
Број обртаја редуктора 540 0/min са пропусном спојком
Задње прикључивање на тракторе I и II категорије
Хидраулични бочни помак
Хидраулични вертикални помак ( од -65 до +90 )
Дупли плашт серијско – променљив унутрашњи плашт
Редуктор са једносмерним слободним квачилом
Редуктор са спољашње стране оквира тарупа
Дупли маказни систем за померање у вертикалном положају
Променљиви бочни клизачи – скије
Лимене металне завесице
Аутоматска хидраулична блокада помака и ротације
Могућност пливајућег положаја
Задњи ваљак подесив по висини
Дупло унутрашње улежавање на подпорном ваљку
Сигурносни механизам – механички амортизер са опругама
Пoјачан оквир мулчара
Карданско вратило са дуплим зглобом на страни тарупа
Радна ширина: 160 -165 cm
Укупна ширина : 195-200 cm
3.Тракторски чистач снега – Раоник
Тракторски чистач снега мора да у свему одговара понуђеном трактору и да
има могућност прикључења, повезивања са понуђеним трактором као и
управљање из трактора
Чистач снега – раоник намењен је за чишћење локалних путева, плочника и
тротоара
Монтажа раоника – Наменска израда качења
Техничка спецификација тракторског чистача снега – раоник:
Димензије – ширина х висина (м) минимално 2,8х0,9
Број сегмената 1
Нож – челик/гума
Раоник се састоји од:
1. Тело раоника и систем носача
2. Хидраулички систем раоника
Тело раоника и систем носача
1. Материјал од кога се израђује раоник – челик St52
2. Максимална радна брзина раоника 60 км / h
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3. Раоник мора бити отпоран на ударце, препреке на путу или било какве друге
спољашње утицаје који се налазе на путу, а да се при томе не догоди трајно
оштећење или ломљење раоника
4. Дебљина материјала од којег је израђен раоник минимално 3 мм St52
5. Раоник треба да има позитиван степен и одговарајућу геометријску
конструкцију
6. Корозиона ивица раоника треба да буде заштићена гумом
7. Раоник мора да поседује одговарајући хидраулички систем који у току рада у
случају ударца оштрице, раоник помоћу опруге ставиу одговарајући положај,
како не би дошло до оштећења и поново се враћа у исту радну позицију. Под
таквим условима не долази до оштећења раоника или возила због
еластичности. Радна температура раоника (-30 степени)
8. За подешавање раоника на предњу страну шасије трактора, потребно је
поставити клизач са носачима и причврсним елементима и плочом. Сва ова
опрема мора да одговара понуђеном трактору
9. Систем носача између сечива и возила треба да омогућује повезивање, а
такође и покретање раоника десно – лево 30-36 степени и хидраулички положај
надоле
10. Носач треба да поседује хидрауличне цилиндре за обезбеђивање покрета
раоника
11. Сви вијци и навртци морају бити од нерђајућег челика
ХИДРАУЛИЧНИ СИСТЕМ РАОНИКА
1. Хидраулични погон за рад раоника, обезбеђују хидраулички систем
трактора
2. Систем треба да поседује хидраулични цилиндар са двоструким дејством
за померање оштрице горе доле
3. 3.Систем мора да омогући подизање и држање сечива на сигурној
висини које омогућује безбедно кретање возила
4. Заокретање раоника лево и десно минимално 30 степена
5. Олакшано кретање раоника помоћу система вентила
6. Раоник мора да поседује сигурносни вентил који спречава падање
раоника на земљу у случају оштећења горњег цилиндра
7. Сви вентили, спојнице и друга метална опрема израђена од нерђајућег
материјала и/или премазана због заштите од корозије и рђе
8. Сви вентили који се користе и који су изложени снегу морају бити
постављени без изложености спољашњем утицају или морају бити
заштићени
9. Радни притисак хидрауличног елемента се подешава према
хидрауличном радном притиску трактора
10. Управљање раоника из кабине возила -Функције у командној табли;
- Подизање
- Спуштање
- Закретање десно и лево – одређивање степена
- Пливајућа позиција
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11. Хидраулично подешавање угла раоника
Раоник треба да буде офарбан и заштићен и то тако што сви елементи
најпре буду пескарани,темељно обојени двокомпонентном епоксидном
бојом, горњи премаз двокомпонентна полиуретанска боја и након тога
сушење у сушној комори на високој температури
Напомене:

Понуђач је у обавези да уз понуду достави за понуђени трактор:
Изјаву да су техничке карактеристике понуђеног добра усклађене са техничком
спецификацијом коју је дефинисао и поставио наручилац.
Изабрани понуђач је у обавези да уз трактор испоручи и комплете обавезне
опреме.
Понуђач писаном изјавом, коју даје под пуном кривичном и материјалном
одговорношћу, гарантује да су техничке карактеристике понуђених добара у
складу са напред наведеним траженим карактеристикама.
Наручиоц задржава право да приликом примопредаје, стручна комисија
наручиоца изврши непосредан увид у понуђено добро и провери техничке
карактеристике и исправност, и уколико се утврди неисправност не преузме
добро до отклањања неисправности, а уколико је природа неисправности таква
да се не може отклонити или нека техничка карактеристика не одговара,
стручна комисија ће предложити наручиоцу да уговор раскине.
Сервисна подршка
Понуђач је дужан да обезбеди или поседује овлашћени сервис за понуђени
трактор и опрему. У случају да се овлашћени сервис за понуђени трактор
налази на већој удаљености од 70 км од седишта Наручиоца, изабрани
понуђач је у обавези да приликом сваког сервиса током трајања гарантног
периода тракторе сервисира на следећи начин:
- преузме трактор на адреси Наручиоца;
- натовари трактор на специјално возило за транспорт возила - шлеп возило;
- одвезе трактор у сервис - просторије сервисера;
- изврши сервисирање трактора и
- врати трактор у седиште Наручиоца, или
- да сервисирање трактора изврши у седишту Наручиоца.
Све трошкове транспорта трактора од седишта Наручиоца до сервиса и назад,
односно трошкова доласка и одласка ради сервисирања трактора у седишту
Наручиоца, сноси изабрани понуђач.
Сервисирање трактора подразумева отклањање недостатака у гарантном
периоду, као и евентуалне поправке.
Сви трошкови одклањања недостатака у гарантном року ( делови и рад) падају
на терет понуђача осим, ако је квар настао услед недовољне пажње при
руковању од стране Наручиоца.
Напомена
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Наручилац врши набавку искључиво новог трактора. Уколико понуђач понуди
полован, коришћен трактор, његова понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Понуђач је дужан да при достављању понуде достави и:
Каталог за понуђени трактор у штампаној форми, који потврђује тражене
техничке карактеристике. Уколико је захтевани каталог произвођача на страном
језику, Наручиоцу се доставља и његов превод извршен од стране судског
преводиоца за страни језик на коме је написан каталог.
Превод мора бити оверен печатом судског преводиоца.
III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Наручилац је у Спецификацији и Техничким карактеристикама набавке
прецизно одредио предмет јавне набавке, како би понуђачи могли да припреме
прихватљиве понуде које ће бити у складу са потребама наручиоца.
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава
обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност
обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на
начин дефинисан у следећој табели, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) 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);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) за
предметну набавку - За предметну набавку овај услов је
неприменљив.
5) Да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да немају забране обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст.
2. Закона).
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом
конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује
на начин дефинисан у наредној табели, и то:
1. Да располаже неопходним техничким капацитетом, односно да је
понуђач дужан да обезбеди или поседује овлашћени сервис за возило
које је предмет јавне набавке.
2. Да је понуђач у последњих годину дана продао добра која су предмет
јавне набавке у вредности од 16.500.000,00 динара, а као доказ
доставља копију фактура за предметну робу
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона , подизвођач мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) Закона, а услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона за део набавке који
ће понуђач извршити преко подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а
додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којим је поверено извршавање дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. 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. обавезних
услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег
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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. 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.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
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 ДОДАТНИ УСЛОВИ
1) Неопходан технички капацитет, услов под редним бројем 1.
додатних услова Доказ:
1) Уколико је понуђач овлашћени сервисер трактора, доставља копију
уговора /овлашћења са произвођачем трактора који су предмет јавне
набавке или други доказ да је овлашћени сервисер за предметну врсту
трактора.
2) Уколико понуђач није овлашћени сервисер трактора, доставља копију
уговора којим је обезбедио услуге овлашћеног сервиса са роком важења
не краћим од понуђеног гарантног периода и копију уговора/овлашћења
овлашћеног сервиса, којег понуђач наведе у понуди, са произвођачем
трактора које је предмет јавне набавке или други доказ да је овлашћени
сервисер за предметну врсту трактора“
3) Да је понуђач у последњих годину дана продао добра која су предмет
јавне набавке у вредности од 16.500.000,00 динара, а да као доказ
достави копију фактура за предметну робу
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког
члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће
понуђач извршити преко подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора
да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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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.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом
којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску
понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом,
јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од
стране надлежних органа те државе.
V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума
,,најнижа понуђена цена“.
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 најдужи
гарантни рок.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума
није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити
понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити
све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење
путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку
најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење
путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што
ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и
боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један
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папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор.
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити
записник извлачења путем жреба.
VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац техничке спецификације са структуром понуђене цене и 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 о поштовању обавеза из члана 75.ст. 2. Закона
наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);
6) Образац изјаве о усаглашености понуђача са техничком спецификацијом
( образац 6)
(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку Трактор са тарупом и раоником за снег ЈН. бр. 1.1.14./2017.
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:
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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.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
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Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Јавна набавка – Трактор са тарупом и
раоником за снег ЈН. бр. 1.1.14./2017
Укупна цена без ПДВ-а (уписати у празно
поље)
Укупна цена са ПДВ-ом (уписати у празно
поље)
Рок важења понуде (минимум 60 дана )
уписати у празно поље
У року од ______ дана од
Рок испоруке
(најдуже 2 дана од дана закључења дана закључења уговора
уговора)
Франко наручилц - пословно
Место испоруке

седиште наручиоца
Исплата уговорене вредности
извршиће се у року од 45
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Рок и начин плаћања:

дана од дана службено
пријема рачуна за извршену
испоруку. Понуђачу није
дозвољено да захтева аванс.

Гарантни рок (минимално 12
месеца по извршеној испоруци
трактора)

____________месеци по
извршеној испоруци.

Локација сервиса:

Трактор задовољава захтеве стандарда
емисије на животну средину Tijer III
Датум

Овлашћени сервис за
тракторе се налази на
адреси___________________
_________________________
_______________
и удаљен је ____ км од
седишта наручиоца
ДА
НЕ
(заокружити)

Понуђач
М.П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ И СА
УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Предмет јавне набавке је набавка добра – Трактор са тарупом и раоником за
снег
Набавка једног трактора
Технички опис трактора:
Нови трактор година производње 2017.
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Број цилиндра : 4
Снага: минимално 81 kW
Број степена преноса, напред/назад: минимално 24/24, сихронизован
Creeper Speed, минимална брзина 0.54 km/h
Број обртаја прикључног вратила 540/1000
Тип РТО - зависни и независни
Подизна моћ на крајевима полуга мин.4350 kg.
Помоћни и хидраулични вентили : минимално 3 пара
Кабина са четири стуба
Прозор на крову
Димензије трактора:
Дужина : минимално 4250 mm
Ширина: минимално 2150 mm
Висина крова трактора у возном стању максимално 2650 mm без ротационог
светла
Предњи тегови: минимално 250 kg.
Кука : транспортна етажна и доња кука
EHR са дисплејем
Предњи блатобрани
Гума радијалне минималне: 380/70 R 24; 480/70 R34
Дволинијски и једнолинијски систем пнеуматичног кочења
Аутоматска клима и систем грејања
Потребно је да трактор задовољава захтеве стандарда емисије на животну
средину Tijer III
Документација:
Упутство за руковање и основно одржавање на српском језику у папирном
облику
Прикључна машина:
1. Расипач соли:
Расипач соли мора да у свему одговара понуђеном трактору и да има
могућност прикључења и повезивања на понуђени трактор
Минимална запремина 800 литара
Конструкција расипача: пластифицирана
Делови( који долазе у додир са сољу) израђени од нерђајучег челика( осим
редукатора) и LLDP пластике
ОПРЕМА РАСИПАЧА:
Сукњица за контролисање соли,
Точкићи за манипулисање
Сито за просејавање
Посебни мешач за со
Метални редуктор са преносним односом 3.25: 1
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Упутство за руковање и основно одржавање на српском језику у папирном
облику
2. Мулчар ( Таруп) са карданским вратилом
Нови Мулчар година производње 2017
Мулчар мора да у свему одговара понуђеном трактору и да има могућност
прикључења, повезивања са понуђеним трактором и управљања из трактора
Расподела радних тела на ротору у дуплој спирали
Број радних тела - чекића: максимално 20
Тежина тарупа: максимално 700 kg
Број обртаја редуктора 540 0/min са пропусном спојком
Задње прикључивање на тракторе I и II категорије
Хидраулични бочни помак
Хидраулични вертикални помак ( од -65 до +90 )
Дупли плашт серијско – променљив унутрашњи плашт
Редуктор са једносмерним слободним квачилом
Редуктор са спољашње стране оквира тарупа
Дупли маказни систем за померање у вертикалном положају
Променљиви бочни клизачи – скије
Лимене металне завесице
Аутоматска хидраулична блокада помака и ротације
Могућност пливајућег положаја
Задњи ваљак подесив по висини
Дупло унутрашње улежавање на подпорном ваљку
Сигурносни механизам – механички амортизер са опругама
Пoјачан оквир мулчара
Карданско вратило са дуплим злобом на страни тарупа
Радна ширина: 160 -165 cm
Укупна ширина : 195-200 cm
3.Тракторски чистач снега – Раоник
Тракторски чистач снега мора да у свему одговара понуђеном трактору и да
има могућност прикључења, повезивања са понуђеним трактором као и
управљање из трактора
Чистач снега – раоник намењен је за чишћење локалних путева, плочника и
тротоара
Монтажа раоника – Наменска израда качења
Техничка спецификација тракторског чистача снега – раоник:
Димензије – ширина х висина (м) минимално 2,8х0,9
Број сегмената 1
Нож – челик/гума
Раоник се састоји од:
3. Тело раоника и систем носача
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4. Хидраулички систем раоника
Тело раоника и систем носача
1. Материјал од кога се израђује раоник – челик St52
2. Максимална радна брзина раоника 60 км / h
3. Раоник мора бити отпоран на ударце, препреке на путу или било какве друге
спољашње утицаје који се налазе на путу, а да се при томе не догоди трајно
оштећење или ломљење раоника
4. Дебљина материјала од којег је израђен раоник минимално 3 мм St52
5. Раоник треба да има позитиван степен и одговарајућу геометријску
конструкцију
6. Корозиона ивица раоника треба да буде заштићена гумом
7. Раоник мора да поседује одговарајући хидраулички систем који у току рада у
случају ударца оштрице, раоник помоћу опруге ставиу одговарајући положај,
како не би дошло до оштећења и поново се враћа у исту радну позицију. Под
таквим условима не долази до оштећења раоника или возила због
еластичности. Радна температура раоника (-30 степени)
8. За подешавање раоника на предњу страну шасије трактора, потребно је
поставити клизач са носачима и причврсним елементима и плочом. Сва ова
опрема мора да одговара понуђеном трактору
9. Систем носача између сечива и возила треба да омогућује повезивање, а
такође и покретање раоника десно – лево 30-36 степени и хидраулички положај
надоле
10. Носач треба да поседује хидрауличне цилиндре за обезбеђивање покрета
раоника
11. Сви вијци и навртци морају бити од нерђајућег челика
ХИДРАУЛИЧНИ СИСТЕМ РАОНИКА
12. Хидраулични погон за рад раоника, обезбеђују хидраулички систем
трактора
13. Систем треба да поседује хидраулични цилиндар са двоструким дејством
за померање оштрице горе доле
14. 3.Систем мора да омогући подизање и држање сечива на сигурној
висини које омогућује безбедно кретање возила
15. Заокретање раоника лево и десно минимално 30 степена
16. Олакшано кретање раоника помоћу система вентила
17. Раоник мора да поседује сигурносни вентил који спречава падање
раоника на земљу у случају оштећења горњег цилиндра
18. Сви вентили, спојнице и друга метална опрема израђена од нерђајућег
материјала и/или премазана због заштите од корозије и рђе
19. Сви вентили који се користе и који су изложени снегу морају бити
постављени без изложености спољашњем утицају или морају бити
заштићени
20. Радни притисак хидрауличног елемента се подешава према
хидрауличном радном притиску трактора
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21. Управљање раоника из кабине возила -Функције у командној табли;
- Подизање
- Спуштање
- Закретање десно и лево – одређивање степена
- Пливајућа позиција
22. Хидраулично подешавање угла раоника
Раоник треба да буде офарбан и заштићен и то тако што сви елементи
најпре буду пескарани,темељно обојени двокомпонентном епоксидном
бојом, горњи премаз двокомпонентна полиуретанска боја и након тога
сушење у сушној комори на високој температури

Напомене:

Понуђач је у обавези да уз понуду достави за понуђен трактор:
Изјаву да су техничке карактеристике понуђеног добра усклађене са техничком
спецификацијом коју је дефинисао и поставио наручилац.
Изабрани понуђач је у обавези да уз трактор испоручи и комплете обавезне
опреме.
Понуђач писаном изјавом, коју даје под пуном кривичном и материјалном
одговорношћу, гарантује да су техничке карактеристике понуђених добара у
складу са напред наведеним траженим карактеристикама.
Наручиоц задржава право да приликом примопредаје, стручна комисија
наручиоца изврши непосредан увид у понуђено добро и провери техничке
карактеристике и исправност, и уколико се утврди неисправност понуђач је
дужан да преузме добро до отклањања неисправности, и уколико нека
техничка карактеристика не одговара, стручна комисија ће предложити
наручиоцу да уговор раскине.
Сервисна подршка
Понуђач је дужан да обезбеди или поседује овлашћени сервис за понуђени
трактор и опрему.Време одзива, односно доласка на сервис је максимално 2
сата од тренутка позива купца. За сваки сат закашњења продавац је дужан да
купцу плати казну у износу од два промила од укупне уговорене вредности.
У случају да се овлашћени сервис за понуђени трактор налази на већој
удаљености од 70 км од седишта Наручиоца, изабрани понуђач је у обавези да
приликом сваког сервиса током трајања гарантног периода тракторе сервисира
на следећи начин:
- преузме трактор на адреси Наручиоца;
- натовари трактор на специјално возило за транспорт возила - шлеп возило;
- одвезе трактор у сервис - просторије сервисера;
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- изврши сервисирање трактора и
- врати трактор у седиште Наручиоца, или
- да сервисирање трактора изврши у седишту Наручиоца.
Све трошкове транспорта трактора од седишта Наручиоца до сервиса и назад,
односно трошкова доласка и одласка ради сервисирања трактора у седишту
Наручиоца, сноси изабрани понуђач.
Сервисирање трактора подразумева отклањање недостатака у гарантном
периоду, као и евентуалне поправке.
Сви трошкови одклањања недостатака у гарантном року ( делови и рад) падају
на терет понуђача осим, ако је квар настао услед недовољне пажње при
руковању од стране Наручиоца.
Напомена
Наручилац врши набавку искључиво новог трактора. Уколико понуђач понуди
полован, коришћен трактор, његова понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Понуђач је дужан да при достављању понуде достави и:
Каталог за понуђени трактор у штампаној форми, који потврђује тражене
техничке карактеристике. Уколико је захтевани каталог произвођача на страном
језику, Наручиоцу се доставља и његов превод извршен од стране судског
преводиоца за страни језик на коме је написан каталог.
Превод мора бити оверен печатом судског преводиоца.
Назив
артикла

1
Трактор
Расипач соли
Мулчар
(таруп) са
карданским
вратилом
Тракторски
чистач снега
– Раоник

Јед Количи
мере на

2
ком
ком

3
1
1

ком

1

ком

1

Цена /по
јединици
мере без
ПДВ-а

Цена /по
јединици
мере са
ПДВ-ом

4

5

Укупна цена
Укупна цена
/по јединици /по јединици
мере без ПДВ- мере са ПДВа
ом

6

7

УКУПНО
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
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Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а по јединици
мере, за сваку ставку;
 у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом по јединици
мере , за сваку ставку;
 у колону 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваку ставку тако што ће
помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим
количинама (које су наведене у колони 3.);
 у колону 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки
тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну
цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су
наведене у колони 3.);
НАПОМЕНА: Вредност исказана у колони- УКУПНО мора одговарати понуди
понуђача коју је понуђач уписао у Обрасцу бр. 1(Образац понуде) ове конкурсне
документације.
Укупна вредност понуде представља понуду понуђача за предметну набавку.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача

(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

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
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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

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

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
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Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке добра – Трактор са тарупом и раоником за снег ЈН.
бр.1.1.14/2017, 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.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ
ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ.2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
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Да је понуђач...................................................[навести назив понуђача] у
отвореном поступку јавне набавке добра – Трактор са тарупом и раоником за
снег ЈН. бр. 1.1.14/2017 поштовао је обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.
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.

(ОБРАЗАЦ 6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ ПОНУЂАЧА СА ТЕХНИЧКИМ
СПЕЦИФИКАЦИЈАМА
Број јавне набавке: ______
Назив понуђача:_________________________________________
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу
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ИЗЈАВЉУЈЕМ
- да су техничке карактеристике понуђеног добра усклађене са техничком
спецификацијом коју је дефинисао и поставио наручилац за јавну набавку
добра – Трактор са тарупом и раоником за снег ЈН. бр. 1.1.14/2017;

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.

VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБРА- ТРАКТОР СА ТАРУПОМ И РАОНИКОМ ЗА
СНЕГ
Закључен између:
Наручиоца ЈКП „Равно 2014“Ћуприја
са седиштем у Ћуприји, улица Гробљанска бб
ПИБ: 108569318, Матични број: 21025372
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Број рачуна: 170-30021306000-14
Телефон: 035/815-00-78
кога заступа директор Дејан Ристић
(у даљем тексту: Купац)
и
Понуђача ................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Продавац),
Основ уговора:
ЈН Број: 1.1.14/2017
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................( заводни број
купца)
Члан 1.
Купац у спроведеном отвореном поступку јавне набавке – Трактор са тарупом и
раоником за снег ЈН бр.1.1.14/2017, по позиву за подношење поступка
објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Купца, изабрао
продавца_______________из ___________ као ( уписати име и седиште фирме)
најповољнијег понуђача за набавку добра – Трактор са тарупом и раоником за
снег ЈН бр.1.1.14/2017 .
Продавац ће део добра који су предмет овог уговора извршити са
подизвођачима:
_______________________________ ___________________ _____________
(део добра)

ПИБ

МБ

односно са члановима групе понуђача:
________________________________ ___________________ _____________
(део добра)

ПИБ

МБ

Продавац у потпуности одговара Купцу за извршење уговорених обавеза, а
сваки члан групе понуђача одговара солидарно.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
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Предмет Уговора је набавка добра - Трактор са тарупом и раоником за снег ЈН
бр.1.1.14/2017 а у свему према понуди извођача број _________________ од
__________ 2017. године,( заводни Купца )(ово поље не попуњавати) која чини
саставни део овог уговора.
ПОНУЂЕНА ЦЕНА
Члан 3.
Уговарачи су се сагласили да укупна цена за јавну набавку добра - Трактор са
тарупом и раоником за снег ЈН бр.1.1.14/2017 из члана 2. овог уговора
износи________________динара без ПДВ-а, односно ___________________
динара са ПДВ-ом.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Уговорне стране су сагласне да се исплата уговорене цене врши на начин и
под условима како је то предвиђено у понуди Продвца.
Средства за реализацију јавне набавке у отвореном поступку, предвиђена су
Програмом пословања за 2017.годину, на конту 023.
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Купац се обавезује да ће Продавцу добра - Трактор са тарупом и раоником за
снег ЈН бр.1.1.14/2017 платити према цени из члана 3. овог уговора са
обрачунатим порезом на додату вредност, у року од 45 дана од дана пријема
исправног рачуна за испоручена добра.
Уплата предметне цене ће се извршити на рачун број _______________код
______________банке.
Наручилац ће понуђачу исплатити цену по завршетку свих радњи, односно по
испоруци предмета јавне набавке. Под даном испоруке подразумева се дан
када је Продавац предао предмет јавне набавке Купцу и када је потписан
записник комисије за примопредају, којим се констатује да су испоручена добра
у складу са условима из конкурсне документације.
ИСПОРУКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА О ИСПОРУЦИ
Члан 5.
Продавац се обавезује да добро - Трактор са тарупом и раоником за снег ЈН
бр.1.1.14/2017 из члана 2. овог уговора испоручује купцу у року од _______
дана ( највише 2 дана) од дана закључења уговора.
Испоруку предметног трактора Продавац ће вршити у седишту Купца ( франко
купац) у Ћуприји, у улици Гробљанска бб.
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Приликом испоруке трактора и прикључних машина продавац се обавезује да
ће доставити:
- упутство за руковање и одржавање на српском језику у штампаној форми;
- каталог резервних делова са каталошким бројевима у штампаној или
електронској форми;
- сву потребну документацију за регистрацију за јавни саобраћај и пуштање у
рад трактора.
- у случају да је трактор увежен из иностранства царинску декларацију о
увеженој и царињеној роби.
ПЕНАЛНА КАЗНА
Члан 6.
Ако Продавац не испоручи Купцу добро у року предвиђеним чланом 5.
Уговора или не поштије рок из члана чланом 8. овог Уговора, дужан је да плати
Купцу казну за сваки дан закашења у износу од 2‰ (два промила) дневно, а
уколико укупна казна пређе износ од 5% од укупне уговорене вредности, Купац
може једнострано раскинути уговор.
Износ уговорене казне уговарачи утврђују у поступку коначног
обрачуна.
Време одзива, односно доласка на сервис је максимално 2 сата од
тренутка позива купца. За сваки сат закашњења продавац је дужан да купцу
плати казну у износу од два промила од укупне уговорене вредности.
УТВРЂИВАЊА КВАЛИТЕТА, КОЛИЧИНЕ, РЕКЛАМАЦИЈЕ И ГАРАНЦИЈЕ
Члан 7.
Купац ће посебним решењем именовати Комисију која ће да изврши
непосредан увид у понуђено добра и провери техничке карактеристике и
исправност трактора и прикључних машина приликом преузимања, о чему ће
сачинити записник.
Члан 8.
Купац ће извршити квалитативну контролу трактора и прикључних машина
приликом испоруке уз присуство овлашћеног лица Продавца.
Контролу из става 1. овог члана вршиће стручна Комисија коју ће да именује
Купац у моменту преузимања трактора и прикључних машина, а своје
примедбе о видљивим недостацима дужан је да одмах саопшти Продавцу.
Продавац је дужан да уколико је то могуће одмах отклони недостатак, односно
уколико то није могуће недостатак уклони у року од наредних 2 дана.
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Ако се након примопредаје покаже неки недостатак или скривена мана која се
није могла открити уобичајеним прегледом, Купац је дужан да о том недостатку
писменим путем обавести Продавца без одлагања. Продавац је дужан да
отклони наведени недостатак најкасније у року од 2 дана или да му у истом
року преда друго исправно возило.
При испоруци Продавац ће Купцу предати исправну документацију о испоруци
(отпремницу и фактуру) у складу са законом о ПДВ-у.
Неисправну документацију о испоруци из става 4. овог члана Купац ће
продавцу вратити одмах, а најкасније у року од једног дана и захтевати
исправну документацију.
Члан 9.
Продавац је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку
трактора и прикључних машина, као и да понуђени трактор задовољавају
услове квалитета у складу са прописаним стандардима за ту врсту возила и
обавезују се да трактор буде испоручен у складу са препорукама произвођача.
Уколико Продавац Купцу испоручи трактор и прикључне машине
неодговарајућег квалитета, овлашћено лице Наручиоца неће извршити пријем
и приступиће поступку рекламације.
У случају рекламације из става 2. овог члана, Купац ће од Продавца захтевати
испоруку одмах, а најкасније у року од 2 дана по извршеној рекламацији.
Трошкови враћања рекламираних добара иду на терет Продавца.
У случају да Продавац не поступи према рекламацији за количину и квалитет
Купац може раскинути овај Уговор, а од Продаваца тражити накнаду штете ако
му је због непоступања по рекламацији иста причињена.
Члан 10.
Уговарачи су сагласни да је гарантни рок за трактор и прикључне машине из
члана 2. овог уговора _____месеца (минимум 12 месеци) почев од
примопредаје према одредбама овог уговора.
Продавац се обавезује да за трактор из члана 1. овог уговора при испоруци на
начин дефинисан у овом уговору Купцу
преда сервисну књижицу за
отклањање неисправности у гарантном року сагласно датој понуди.
СЕРВИСНА ПОДРШКА
Члан 11.
Овлашћени сервис за тракторе налази се у ___________________________,
ул._______________________________________________ број ______, и
удаљен је ______ км од седишта Купца.
Време одзива, односно доласка на сервис је максимално 2 сата од тренутка
позива купца. За сваки сат закашњења продавац је дужан да купцу плати казну
у износу од два промила од укупне уговорене вредности.
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У случају да се овлашћени сервис за понуђене тракторе налази на већој
удаљености од 70 км од седишта Купца, изабрани понуђач је у обавези да
приликом сваког сервиса током трајања гарантног периода трактор сервисира
на следећи начин:
- преузме трактор на адреси Купца;
- натовари трактор на специјално возило за транспорт возила- шлеп возило;
- одвезе трактор у сервис - просторије сервисера;
- изврши сервисирање и
- врати трактор у седиште Купца или
- да сервисирање трактора изврши у седишту Купца.
Све трошкове транспорта трактора од седишта Купца до сервиса и назад,
односно трошкова доласка и одласка ради сервисирања трактора у седишту
Купца, сноси изабрани Продавац.
Члан 12.
Продавац гарантује да ће обезбедити бесплатано сервисирање и отклањање
недостатака трактора и прикључних машина, у складу са захтевом Наручиоца,
до истека гарантног рока из члана 10. став 1. овог уговора.
Сви трошкови одклањања недостатака у гарантном року ( делови и рад) падају
на терет понуђача осим, ако је квар настао услед недовољне пажње при
руковању од стране Наручиоца.
ФИНАСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 13.
Продавац се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави и
то бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која мора бити
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница
мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности
уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 (тридесет)
дана дужи од дана испоруке добара. Ако се за време трајања уговора промене
рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење
посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење
посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором.
Менично писмо - овлашћење треба да гласи на: ЈКП „РАВНО
2014“Ћуприја, ул.Гробљанска бб, 35230 Ћуприја, ПИБ: 108569318; Матични
број: 21025372
Продавац се обавезује да у тренутку преузимања добра предмета јавне
набавке преда наручиоцу бланко сопствену меницу за отклањање
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недостатака у гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру
меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена
печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора
бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Меница мора бити са клаузулама – безусловна, неопозива, наплатива на први
позив и без права на приговор у корист Наручиоца, у вредности од 10% од
уговорене вредности добра без пдв-а, са роком важења 5 (пет) дана дужим од
гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у
гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе
у роковима и на начин предвиђен уговором.
Менично писмо - овлашћење треба да гласи на: ЈКП „РАВНО
2014“Ћуприја, ул.Гробљанска бб, 35230 Ћуприја, ПИБ: 108569318; Матични
број 21025372
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим
случајевима:
- у случају да се приликом преузмања добра утврди да добро не одговара
траженим техничким карактеристикама, уколико се утврди неисправност добра,
и уколико је природа неисправности таква да се не може отклонити а да
понуђач у уговреном року није доставио ново исправно возило;
- у случају да приликом преузимања добра продавац не достави Купцу бланко
сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року.
- у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје
уговором преузете обавезе.
Члан 15.
У случајевима једностраног раскида уговора наведених у члану 14. овог
уговора, наручилац ће обуставити поступак предметне набавке и у складу са
Законом о јавним набавкама спровести нови отворени поступак .
Наручилац ће у наведеном случају уновчити бланко сопствену меницу за добро
извршење посла дату уз понуду Купца коме је додељен уговор.
О раскиду Уговора уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу
уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема
писменог обавештења о раскиду Уговора
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Члан 16.
У случају спора по овом Уговору, уговорне стране ће настојати да спор реше
мирним путем, а уколико то није могуће одлучиваће стварно надлежни суд у
складу са законским нормама којим се одређује надлежност судова.
Члан 17 .
Овај уговор се закључује до испуњења уговорених обавеза обе уговорне
стране. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговора од овлашћених
представника уговорних страна.
Члан 18.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се
одредбе Закона о облигационим односима.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2(два)
примерка за обе уговорне стране.
Саставни део уговора је понуда понуђача : бр.___од___( заводни
бр.Купца)
:
Купац:
ЈКП „Равно 2014“Ћуприја
________________________
Дејан Ристић, дипл,инж.ел.

Продавац:
___________________
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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.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу : ЈКП „РАВНО 2014“Ћуприја, ул.Гробљанска бб,
35230 Ћуприја, са назнаком: „Понуда за јавну набавку добра – Трактор са
тарупом и раоником за снег - ЈН БР.1.1.14/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
16.12.2017. године до 12 часова.
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
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ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком
да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
 Образац понуде (Образац 1);
 Образац техниче спецификације са структуром цене и са упутством како
да се попуни (Образац 2);
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75.ст. 2 Закона наведених
овом конкурсном документацијом (Образац 5);
 Обрзац изјаве о усаглашености понуђача са техничком спецфикацијом
( образац 6)
 Модел уговора;
 Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко
сопствену меницу
 Понуђач је дужан да при достављању понуде достави и део каталога
за понуђени трактор у штампаној форми, који потврђује тражене
техничке карактеристике. Уколико је захтевани каталог произвођача на
страном језику, Наручиоцу се доставља и његов превод извршен од
стране судског преводиоца за страни језик на коме је написан каталог.
Превод мора бити оверен печатом судског преводиоца.
3.ПАРТИЈЕ
Набавка није обликована по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „РАВНО
2014“Ћуприја, ул.Гробљанска бб, 35230 Ћуприја , са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добра – Трактор са тарупом и раоником за
снег ЈН БР.1.1.14/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“. или
„Допуна понуде за јавну набавку добра – Трактор са тарупом и раоником за
снег ЈН БР.1.1.14/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“. или
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„Опозив понуде за јавну набавку добра – Трактор са тарупом и раоником за
снег ЈН БР.1.1.14/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“. или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – Трактор са тарупом и
раоником за снег ЈН БР.1.1.14/2017 - 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 VI), понуђач наводи на који начин
подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку
понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (Образац 1 у поглављу VI) 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 IV конкурсне документације, у складу са упутством
како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI).
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.
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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,
 опису добра сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
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 VI).
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.
Рок плаћања је 45 дана од дана службеног пријема рачуна за
испоруку добра.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

извршену

9.2. Захтеви у погледу рока испоруке и места испоруке добра .
Понуђач се обавезује да трактор и прикључне машине из члана 2. овог уговора
испоручује купцу у року који не неможе да буде дужи од 2 дана од дана
закључења уговора.
Место испоруке је
ул.Гробљанска бб.

седиште

наручиоца

ЈКП

„Равно

2014“

Ћуприја

9.3. Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок не може да буде мањи од 12 ( дванаест месеци) по извршеној
испоруци.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
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У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може
мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
У цени урачунати,остале зависне трошкове предметне јавне набавке.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Наручилац/Купац може након закључења уговора о јавној набавци, уколико
се појави потреба, повећати обим предмета набавке за максимално 5 %, што ће
бити регулисано Анексом уговора у складу са чланом 115 став 1. Закона о јавним
набавкама и у складу са законом који регулише Облигационе односе.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. ЗЈН.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.
Понуђач може исказати цену и у еврима с тим што ће се за прерачун у динаре
користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан
отварања понуде.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да у понуди на дан отварања у понуди има приложено:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним
износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора
бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок
важења менице је 30 дана од дана отварања понуда
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека
рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач
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коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор,
одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Менично писмо - овлашћење треба да гласи на: ЈКП „РАВНО
2014“Ћуприја, ул.Гробљанска бб, 35230 Ћуприја, ПИБ: 1085669318; Матични
број: 21025372
Изабрани понуђач је дужан да достави:
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у тренутку
закључења уговора наручиоцу и то бланко сопствену меницу за добро
извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним
износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора
бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок
важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од дана испоруке добара. Ако се за
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће
уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором
Менично писмо - овлашћење треба да гласи на: ЈКП „РАВНО
2014“Ћуприја, ул.Гробљанска бб, 35230 Ћуприја, ПИБ: 108569318; Матични
број: 21025372

Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року
у тренутку примопредаје предмета јавне набавке наручиоцу и то бланко
сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року, која мора бити
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница
мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница мора бити са клаузулама –
безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор у
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корист Наручиоца, у вредности од 10% од уговорене вредности добра без пдва, са роком важења 5 (пет) дана дужим од гарантног рока. Наручилац ће
уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач
не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором.
Менично писмо - овлашћење треба да гласи на: ЈКП „РАВНО
2014“Ћуприја, ул.Гробљанска бб, 35230 Ћуприја, ПИБ: 108569318;Матични
број: 21025372
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. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу ЈКП
„РАВНО 2014“Ћуприја, ул.Гробљанска бб, 35230 Ћуприја, електронске поште
на e-mail: info@ravno2014.cuprija.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.
1.1.14/2017.
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, и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
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- 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.
14. 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).
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.
15.
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.
16. 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 свако
заинтересовано лице, који 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 ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки
(у даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском
поштом на e-mail: info@ravno2014.cuprija .rs, или препорученом пошиљком са
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка
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јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом
захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у
року од два дана од дана пријема захтева.
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
седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте
није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног
става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока
за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108.
ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, 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 понуда,
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 ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци
наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на
сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
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(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда
мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога.
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија –
Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за
пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000,00 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; ЈKП „РАВНО 2014“Ћуприја, јавна набавка добра – Трактор
са тарупом и раоником за снег ЈН БР.1.1.14/2017;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и
(10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
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