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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у
даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 08/14 број
462/14/14 од 08.08.2014. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку, број
462/14 од 08.08.2014.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– ДОБРА
Куповина аутоцистерне за изношење отпадних вода
За јавну набавку мале вредности 08/14
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ
Адреса: Светог Николе 7, Жабаљ 21230
Интернет страница: www.јkpcistocazabalj.co.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 08/14 су добра, Куповина аутоцистерне за изношење
отпадних вода
4. Није у питању резервисана јавна набавка
5. Контакт
Лице за контакт: Горан Стојшић, 021/2100430
Е - mail адреса jkpcistocazabalj@gmail.com

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.08/14 су добра „Куповина аутоцистерне за изношење
отпадних вода“
Ознака из Општег речника јавних набавки 34144520 - Цистерне за отпадне воде
2. Партије
Предмет јавне набавке није обликован у више партија
3. Подношење понуда
Понуде у целини морају бити припремљене у складу са конкурсном документацијом,
позивом за подношење понуда и законским прописима, односно неопходно је да
испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 20.08.2014. године
најкасније до 10,00 часова.
Понуђачи подносе понуду
препорученом пошиљком или лично на адресу:
ЈКП„Чистоћа“ Жабаљ, Светог Николе 7, 21230 Жабаљ, са назнаком "ПОНУДА – НЕ
ОТВАРАТИ – бр. 08/14".
Понуђач доставља понуду у затвореној коверти или кутији,затвореној на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На
полеђини омота обавезно назначити назив, адресу и телефон понуђача и контакт особу.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није поднета наручиоцу до
20.08.2014. године најкасније до 10,00 часова, без обзира на начин достављања. Све
неблаговремене понуде Комисија за јавне набавке наручиоца, ће по окончању поступка
отварања понуда, вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
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4. Отварање понуда
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 20.08.2014. године у 12,00
упросторијама ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ, Светог Николе 7, 21230 Жабаљ
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда,
Комисији наручиоца, поднети овлашћења за учешће у поступку отварања
односно заступање понуђача. Број овлашћења и име представника понуђача се
у Записник о отварању понуда.

часова
морају
понуда
уписује

5. Одлука о додели уговора
Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети најкасније у року од 8 (осам) дана од
дана јавног отварања понуда.

III КОЛИЧИНА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Количина предмета набавке дата је у делу - Образац понуде конкрсне документације
бр. 08/14 (страна 12/14).
Добро које се набавља мора да има следеће карактеристике:



















Тип возила - теретно моторно возило
Годиште - 2000 год. или млађе
Марка возила - Volvo, Man или Mercedes
Број врата - 2 (два)
Број седишта - 2 (два)
Запремина мотора – 6000-7000 cm3
Снага мотора - од 250 ks до 300ks
Врста горива – euro dizel
Осовине - 2 (два)
Точкови - 6 (шест)
Километража - До 500.000 пређених километара
Највиша тачка камиона - До 3,15 м
Дужина возила – до 8м
Највећа дозвољена маса – до 20.000кг
Ваздушасто угибљење на предњој и задњој осовини
Запремина цистерне – 10м3 (не старија од 10година)
Вакум уљна пумпа (не старија од 10 година),
Возило мора бити регистровано, технички исправно и редовно сервисирано, у
возном стању.

ВАЖНО ПОНУЂАЧ ОБАВЕЗНО ДОСТАВЉА!!!
 Фотокопију Саобраћајне дозволе
 Слику предметног возила у колору
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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САСТАВЕ
ПОНУДУ
1. Jезик понуде
Језик понуде је српски језик. Уколико понуђач не достави понуду на српском
језику, таква понуда ће се одбити, као неприхватљива.
2. Сачињавање понуде и попуњавање образаца
Понуда у потпуности мора бити сачињена у складу са законским прописима
(``Службени гласник РС`` бр. 124/2012) позиву и условима наведеним у конкурсној
документацији. Сви подаци у оквиру образаца, и изјава јесу саставни део понуде и
морају бити попуњени, потписани и оверени од стране овлашћеног лица.
Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио
све наведене услове.
3. Понуда са варијантама није дозвољена.
4. Измене допуне и опозив понуде
У складу са чланом 87.став 6. ЗЈН-а понуђач може у року за подношење понуде
да исту измени, допуни или је опозове. Све наведено је пуноважно ако наручилац
прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека
рока за подношење понуде. Измена, допуна или опозив се врше на начин одређен за
подношење понуде. Понуда се не може допунити , изменити или опозвати након
истека рока за подношење понуда.
5. Валута
Валута понуде је динар Републике Србије.
6. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде
који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би
се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно
прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања
понуда.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака , наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуда се доставља у оригиналу, потписана од стране одговорног лица понуђача
или лица које има овлашћење да потпише понуду у име понуђача или групе понуђача.
Цела понуда мора бити предата без накнадних исправки и без уписивања између
редова.
Понуда ће се одбити као неприхватљива, уколико буду начињене било
какве измене, додаци или брисања у конкурсним документима. Уколико понуђач
начини грешку у попуњавању, дужан је да исту прецрта, тако да прецртано остане
видљиво, затим правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери
печатом.
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7. Објављивање и достављање конкурсне документације
Наручилац је дужан да истовремено са објављивањем позива за подношење
понуда, објави конкурсну документацију на Порталу јавних набавки
www.portal.ujn.gov.rs и на сопственој интернет адреси www.јkpcistocazabalj.co.rs
8. Измене и допуне конкурсне документације
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни
конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на
Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и на сопственој интернет адреси
www.јkpcistocazabalj.co.rs
Заинтересовано лице може тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за
подношење понуде.
У случају из члана 63. става 2. ЗЈН -а наручилац је дужан да заинтересованом
лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику
и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки
www.portal.ujn.gov.rs и на сопственој интернет адреси www.јkpcistocazabalj.co.rs
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима
може се вршити телефоном, писаним путем преко поште или факсом .
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање
дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан 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.
9. Критеријум за доделу уговора
Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума
“најнижа понуђена цена“.

Наручилац ће код Понуђача који буде имао најповољнију понуду извршити
увид у предметно возило како би са сигурношћу могао да утврди да су
достављени подаци тачни и да возило испуњава све услове за закључење
уговора, уколико се утврди другачије наручилац задржава право да
одустане од закључења уговора.

Уколико два или више Понуђача понуде исту најнижу цену, Уговор ће се
доделити Понуђачу који понуди дужи рок важења понуде.
Наручилац задржава право да:
- изабере једног понуђача
- одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима из
конкурсне документације
- одустане од избора из било ког другог разлога.
10. Заштита права понуђача
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања.
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После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређен рачун буџета
Републике Србије, уплати таксу у износу од: (члан 156)
1) 40.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
без објављивања позива за подношење понуда;
2) 80.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда
11. Уговор за предметну јавну набавку биће закључен са понуђачем којем је додељен
уговор, у року од пет дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из
члана 149. став 6. Закона (који регулише подношење захтева за заштиту права после
доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка).
У случају из члана 112. став 2. Закона (који регулише могућност да наручилац може и
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној
набавци) уговор о јавној набавци биће закључен пре истека рока за подношење захтева
за заштиту права

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5.1 ПОНУЂАЧ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МОРА ИСПУЊАВАТИ
СЛЕДЕЋЕ ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ
ЗА ПРАВНА ЛИЦА
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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;
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
5) да је поштовао и поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да
је ималац права интелектуалне својине.
 Понуђач попуњава, оверава и потписује Образац 2 (страна 8)
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА
Уколико је понуђач физичко лице потребно је да обавезбо достави уверење из суда да
да се против кандидата не води кривични поступак и да није кажњаван.
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VI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ
ЧЛАНА 75. ЗЈН-а У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН-а ("Сл. гласник РС" број 124/2012), под пуном
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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;
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
5) да је поштовао и поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац
права интелектуалне својине.,

Место и датум
__________________________

___________________________
(М.П.)

потпис овлашћеног лица
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VII ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Подаци о понуђачу
На основу позива за достављање понуда за ЈНМВ 08/14, а у складу са
конкурсном документацијом дајемо Понуду бр _________(понуђачев број) како следи:

Назив понуђача/ Име и презиме
Адреса и седиште понуђача
Лице за контакт
Тел. Факс, електронска пошта
Лице овлашћено за потписивање
Уговора
ПИБ/ЈМБГ
Матични број
Текући рачун
Назив банке

Место и датум :________________
Потпис понуђача ____________________
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
Модел Уговора Понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме
потврђује да се слаже са моделом Уговора.

У Г О В О Р
Закључен дана __________ године, у ____________, између:
1. ЈКП“Чистоћа Жабаљ, Светог Николе 7 Жабаљ, матични број 20732580, ПИБ
107051272, које заступа директор ______________________, ЈМБГ (у даљем тексту:
Купац), с једне стране, и
2. _________________________ (назив фирме / име и презиме) из _____________,
улица и број _______________________, ПИБ/ЈМБГ __________________, (у даљем
тексту: Продавац), с друге стране.
Члан 1.
Продавац продаје купцу моторно возило следећих својстава и обележја:
Марка: ___________ тип: _____________, година производње: _______, запремина
мотора: _______ cm3, снага мотора: _____ kW, број шасије: _____________, број
мотора: ____________, број седишта: _____, ознака рег. подручја и регистарски број:
_____________.
Продавац се обавезује да моторно возило, са одговарајућим исправама, преда купцу у
државину и пренесе му право располагања, односно право својине, на дан исплате
продајне цене.
Члан 2.
Продавац гарантује да је возило технички исправно, за све уочене неисправности
примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима које се односе на уговор о
продаји.
Члан3.
Купац се обавезује да исплати продавцу ______________ динара за предметно возило.
Купац ће платити продавцу вредност предметног возила путем вирмана у року од 45
(четрдесетпет ) дана.
Члан 4.
До продаје моторног возила купцу, ризик случајне пропасти или оштећења моторног
возила сноси продавац, а с предајом моторног возила ризик прелази на купца.
Продавац одговара ако на продатом моторном возилу постоји неко право трећег лица
које искључује, умањује или ограничава купчево право.
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Члан 5.
Трошкове, таксе и јавне дажбине у вези са закључењем овог Уговора и преноса права
својине моторног возила на купца сноси – купац.
Члан 6.
У погледу регулисања осталих односа по овом Уговору између продавца и купца
примењују се одредбе Закона о облигационим односима које се односе на уговор о
продаји.
Члан 7.
Овај Уговор је сачињен у четири истоветниа примерака, од којих свака уговорна
страна задржава по два примерка.

Продавац
_________________

Купац
_________________
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Х ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА
НАЗИВ ПОНУЂАЧА/ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ______________________________________
БРОЈ ПОНУДЕ: ________________
ДАТУМ _____________

Редни
број

1.

НАЗИВ ДОБРА

Количина
комада

Аутоцистерна за изношење отпадних вода, према
техничким карактеристикама из тачки III конкурсне
документације ЈНМВ 08/14

1

Вредност понуде без ПДВ-а
ПДВ
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом
Рок важења понуде ____________ дана.
Рок плаћања: 45 (четрдесет пет) дана
Начин плаћања: вирман,
Место испоруке: на адресу наручиоца,
Рок испоруке; _________

Место и датум:
________________

М.П.

Потпис одговорног лица
_____________________
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач_______________________________,
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
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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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ___________________________________________,
(Назив понуђача/име и презиме)
даје

ИЗЈАВУ О
НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке- добра- Куповина аутоцистерне за изношење отпадних вода бр.
08/14 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Место и датум:

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

Понуђач:

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