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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015 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 број 18/2018-03-115-115
од 19.06.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 18/2018-03-115116 од 19.06.2018. године, припремљена је:
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за јавну набавку мале вредности : добара – мултифункционална машина за

комуналне радове са прикључцима путем финансијског лизинга
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Јавно предузеће за комунално-стамбене послеве „Комуналац“ Нови Бечеј.
Адреса: Слободана Перића 163, 23272 Нови Бечеј.
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 18/2018 је добро – мултифункционална машина за

комуналне радове са прикључцима путем финансијског лизинга.
4. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Поступак се не спроводи по партијама.
6. Контакт лице
Марија Брковић,број факса: 023/772-470, е-mail адреса: jp.komunalac@yahoo.com

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 18/2018 је добро – мултифункционална машина за комуналне
радове са прикључцима путем финансијског лизинга– ознака из општег речника: 34144700
(комунална возила), 66114000 (услуге финансијског лизинга).
2. Партије
Набавка није обликована по партијама.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Техничке карактеристике
Машина која је предмет набавке мора бити нова, некоришћена, комада 1 (један).
Мотор: diesel, максималне снаге 30 KS (или одговорајући)
Трансмисија: хидростатичка
Максимална брзина кретања: минимум 15 km/h
Проток пумпе радне хидраулике: минимум 40 l/min
Макисимална висина подизања: минимум 2,75 m
Капацитет подизања: минимум 1.100 kg
Капацитет подизања при максималном углу закретања: минимум 700 kg
Сила кидања на утоварној кашици: минимум 800 kg
Радијус заокрета (унутрашњи/спољашњи): максимално 800/2000 mm
Димензије стандардних пнеуматика: 23x10,5 – 12
Затворена кабина са грејањем
Телескопска рука утоваривача
Димензије и масе машине (са стандардним пнеуматицима):
 дужина машине: максимум 2.400 mm
 висина машине: максимум 2.000 mm
 ширина машине: максимум 1.100 mm
 висина зглоба утоварне гране: минимум 2.200 mm
 висина зглоба при извученом телескопу: минимум 2.700 mm
 маса машине: максимум 1.100 kg
Додатна опрема:
1. Утоварна кашика
- ширина кашике: минимум 150 cm
- запремина кашике: минимум 250 л
2. Палетне виле са рамом
- димензије: минимум 100x40x1200 mm
3. Даска за снег
- ширина: минимум 180 cm
- хидраулично закретање ±30°
4. Прењи таруп за кошење
- радна површина минимум 100 cm
- висина кошења 2-10 cm
- маса уређаја: минимум 120 kg
5. Косачица за траву
- рана ширина: мимимум 130 cm
- маса уређаја: мимимум 150 kg
Напомена:
Понуђач – Испоручилац предмета лизинга је дужан да уз понуду достави Опис техничких
спецификација машине коју нуди. Опис техничких спецификација мора минимално да садржи
техничке карактеристике које захтева Наручилац (Прималац лизинга). Уколико Испоручилац
предмета лизинга - понуђач уопште не достави захтевани Опис или доставити Опис техничких
спецификације које не садржи све захтеве Примаоца лизинга - наручиоца из Техничке
спецификације његова понуда биће одбијена као неприхватљива тј. биће оцењена као
неодговарајућа.
У Опису техничких карактеристика понуђач – Испоручилац предмета лизинга је дужан да
наведе поред оних захтева које је навео наручилац - Прималац лизинга и податке које се
односе на марку понуђене машине, тип, годину производње и произвођача. Опис се доставља
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на меморандуму понуђача – Испоручиоца предмета лизинга, обавезно га потписује овлашћено
лице Испоручиоца предмета лизинга - понуђача и оверава га печатом.
Уз Опис техничких спецификација понуђач – Испоручилац предмета лизинга доставља и
Проспект машине од њеног произвођача. На основу добијеног Проспекта произвођача
наручилац - прималац лизинга ће утврдити да ли су техничке карактеристике које је понуђач
навео тачне. Уколико је захтевани Проспект произвођача на страном језику наручиоцу примаоцу лизинга се доставља и његов превод извршен од стране судског преводиоца за
страни језик на коме је написан Проспект. Превод мора бити оверен печатом судског
преводиоца.
3. Опис лизинг услуге
Лизинг се уговара на 60 месеци.
Учешће примаоца лизинга: максимално 10% од нето вредности предмета лизинга.
Наручилац (прималац лизинга) ће одмах по истеку рока за подношење Захтева за заштиту
права послати обавештење понуђачима/понуђачу (Даваоцу лизинга и Испоручиоцу предмета
лизинга) да су дужни да потпишу Уговор о испоруци предмета лизинга.
Давалац лизинга и Испоручилац предмета лизинга су дужни да Уговор о испоруци предмета
потпишу одмах по пријему наведеног обавештења Наручиоца (Примаоца лизинга), а
најкасније у року од 3 (три) дана од протека рока за подношење Захтева за заштиту права.
Уговор о испоруци предмета лизинга мора минимално да садржи битне елементе из
прихваћене понуде:
- назив произвођача предмета лизинга, марку, тип и годину производње;
- комерцијалне елементе (јединичну цену, место, начин и рок испоруке предмета
лизинга, гарантни рок, овлашћени сервис, рок обуке руковаоца и обавезну
документацију при испоруци).
Уговорне стране Уговором о испоруци у складу са својим Споразумом о заједничком наступу
морају конкретизовати своје међусобне одговорности као и заједничке и појединачне
одговорности према Наручиоцу (Примаоцу лизинга) у вези са реализацијом Уговора о
финансијском лизингу, посебно одговорност за материјалне недостатке на предмету лизинга.
Потписан Уговор о испоруци предмета лизинга доставља се истог дана Наручиоцу (Примаоцу
лизинга) на одобрење. Наручилац (Прималац лизинга) ће одобрити Уговор о испоруци
његовим потписивањем.
У року од 8 (осам) дана по истеку рока за подношење Захтева за заштиту права Наручилац
(Прималац лизинга) ће доставити Уговор о предметној јавној набавци Носиоцу посла на
потписивање.
Наручилац (Прималац лизинга) и Понуђач (Давалац лизинга) ће најкасније до уговореног рока
испоруке предмета лизинга закључити Уговор о финансијском лизингу. Уз Уговор се доставља
и План отплате.
Лизинг накнада уговара се у динарима са непроменљивом каматном стопом. Уговорена
накнада и каматна стопа током важења Уговора о финансијском лизингу не могу се мењати ни
по ком основу.
Наручилац (Прималац лизинга) ће вршити плаћање својих финансијских обавеза на начин и у
роковима који одреди Давалац лизинга својим Планом отплате. По уплати обавеза по
закљученом Уговору о финансијском лизингу Прималац лизинга искључује било какву своју
одговорност за плаћање предмета лизинга његовом Испоручиоцу.
Прималац лизинга има право да изврши превремену исплату уговорене лизинг накнаде.
Давалац лизинга даје своју сагласност на превремену отплату самим учешћем у поступку јавне
набавке.
Давалац лизинга искључиви је власник предмета лизинга у периоду важења Уговора о
финансијском лизингу. Ово своје право он стиче по основу Уговора о испоруци.
Прималац лизинга по уплати последње рате лизинг накнаде постаје искључиви власник
предмета лизинга без додатних финансијских обавеза – плаћања.
Давалац лизинга ће финансирати ПДВ на предмет лизинга у року до 90 дана почевши од дана
испоруке предмета лизинга. Каматна стопа за финансирање ПДВ-а не може бити већа од
понуђене номиналне каматне стопе за лизинг накнаду.
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Обавештење понуђачима:
Ради давања понуде о финансијском лизингу Наручилац (Прималац лизинга) дозвољава
понуђачима да до рока за достављање понуда утврде степен његове задужености, те ће на
захтев потенцијалних понуђача дати на увид своје финансијске извештаје за које они, сходно
својој пословној политици, процене да су релевантни за давање понуда.
Контакт особа за увид у финансијске извештаје Наручиоца (Примаоца лизинга) је Илија
Наталија, е-mail адреса: jp.komunalac@yahoo.com.
4. Квалитет предмета лизинга и начин контроле испоручене предмета набавке
Под квалитетом понуђене машине подразумева се да она минимално испуњава све техничке и
функционалне карактеристике које је Наручилац (Прималац лизинга) захтевао и навео у овом
поглављу Конкурсне документације.
Приликом испоруке Наручилац (Прималац лизинга) ће утврдити квалитет испоручене машине
тј. упоредиће техничке карактеристике испоручене машине са прихваћеним техничким описом
достављеним уз понуду.
Наручилац (Прималац лизинга) ће такође функционално тестирати машину тј. провериће да ли
су њене радне карактеристике у складу са онима које је понуђач коме је додељен уговор навео
у техничком опису достављеном уз понуду.
Уколико се приликом контроле квалитета испоручене машине утврди да она има недостатке
констатоваће се о каквим недостацима се ради тј. да ли су они отклоњиви или неотклоњиви.
Отклоњиве недостатке Наручилац (Прималац лизинга) ће рекламирати тј. захтеваће од
Испоручиоца да исте отклони одмах. Рок за отклањање недостатака износи максимално 5 дана
од дана рекламације. У случају непоступања по рекламацији Прималац лизинга неће примити
такву машину ( исту ће вратити Испоручиоцу). Записником о примопредаји констатоваће се
враћање машине због непоступања по рекламацији, у том случају Наручилац (Прималац
лизинга) има право да раскине уговор простом изјавом воље и има право да наплати средство
обезбеђења.
Неотлоњиве недостатке на машини Наручилац (Прималац лизинга) неће рекламирати већ ће је
одмах вратити Испоручиоцу. Записником о примопредаји констатоваће се враћање машине јер
има неотклоњиве недостатке. Испоручилац у том случају има обавезу да замени машину
другом без недостатака и са карактеристикама из техничке спецификације или бољим, у
супротном Наручилац (Прималац лизинга) ће раскинути уговор и наплатити средство
обезбеђења.
5. Обука руковаоца
Рок обуке руковаоца машином код Наручиоца (Примаоца лизинга) је најдуже 10 дана по њеној
примопредаји.
6. Рок и место испоруке:
Рок испоруке: најдужи рок испоруке предмета лизинга је 45 дана по закључењу Уговора о
јавној набавци.
Место испоруке предмета лизинга: франко ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј, ул. Слободана Перића
163 у Новом Бечеју.
Документација која се предаје приликом испоруке:
- Упутство за руковање и одржавање;
- Каталог резервних делова;
- Сервисна књижица за отклањање неисправности у гарантном року;
- Комплетна документација неопходна за регистрацију;
- Фактура за испоручену машину ( минимум три примерка);
Уколико је неки од докумената на страном језику пре предаје мора бити преведен на српски
језик од стране судског преводиоца. Превод мора бити оверен његовим печатом.
Записник о примопредаји сачињава се по завршеној примопредаји предмета лизинга.
Записником о примопредаји утврдиће се:
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да ли испоручена машина испуњава техничке и функционалне карактеристике и
захтевани квалитет;
- да ли испоручена машина има отклоњиве или неотклоњиве недостатке, у случају
неотклоњивих недостатака Записником о примопредаји констатоваће се враћање
машине;
- да ли постоје отклоњиви технички недостаци испоручене машине тј. рекламација
отклоњивих недостатака и рок за њихово отклањање. У случају непоступања по
рекламацији Записником ће се констатовати враћање машине;
- околност која се односи на поштовање уговореног рока испоруке. У случају доцње
констатоваће се број дана кашњења;
- да ли је Наручиоцу (Примаоцу лизинга) при испоруци достављена комплетна
документација наведена у овој тачки техничког описа.
Записник о примопредаји обавезно мора да садржи пословно име и седиште Испоручиоца
предмета лизинга, Даваоца лизинга и Примаоца лизинга, марку, тип, назив произвођача и
годину производње испоручене машине, број и датум уговора о јавној набавци, датум и место
испоруке машине.
Записник о примопредаји потписују овлашћена лица Наручиоца (Примаоца лизинга) и
Понуђача (Испоручиоца предмета лизинга). Копија потписаног Записника о примопредаји
доставља се Даваоцу лизинга истог дана.
-

7. Сервис, гарантни рок и сервисни рок за предмет лизинга:
Обезбеђење сервиса
Понуђач (Испоручилац предмета) лизинга је дужан да за понуђену машину обезбеди
овлашћени сервис за његово сервисирање у гарантном року.
Под овлашћеним сервисом машине подразумева се да је такав сервис за сервисирање у
гарантном року овластио њен произвођач – наведен у понуди.
Овлашћени сервис понуђач може имати у власништви или га може обезбедити уговором о
пословно-техничкој сарадњи, односно уговором за одржавање.
Доказ о начину обезбеђења сервиса наведени су у додатним условима за учешће у овом
поступку јавне набавке (поглавље IV Конкурсне документације).
Минимални гарантни рок
Минимални гарантни рок за предмет набавке износи 12 месеци, односно 1500 радних сати у
зависности од тога који се од наведених услова први испуни.
Гарантни рок тече од дана примопредаје предмета набавке.
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1)
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);

1.1.
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4) Дозвола Народне банке Србије за обављање послова финансијског лизинга (чл. 75.
ст. 1. тач. 5) Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове
за учешће у поступку јавне набавке, дефинисан чланом 76. Закона и то:
Финансијски капацитет:
Да је Понуђач – Давалац финансијског лизинга у последње три обрачунске године (2015, 2016
и 2017. године) позитивно пословао.
Технички капацитет:
Понуђач - Испоручилац предмета лизинга мора обезбедити овлашћени сервис за сервисирање
предмета лизинга у гарантном року. У случају да се овлашћени сервис налази на удаљености
већој од 20 км од седишта Наручиоца (Примаоца лизинга), Испоручилац је дужан да достави
Изјаву да ће сносити све транспортне трошкове за одвоз-довоз предмета лизинга од седишта
Примаоца лизинга до овлашћеног сервиса.
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов
из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
1.4. 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.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл.
77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у
поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује
да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом
конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона важећа дозвола
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописом, коју доставља у виду неоверене копије и услова из чл. 75. ст.
2. Закона који се доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве дат у поглављу XI).
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање,
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
Финансијски капацитет
 Неоверена копија Биланса успеха за 2015., 2016. и 2017. годину
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Технички капацитет
 У случају да је овлашћени сервис у власништву понуђача доказ је важећи Уговор
склопљен између произвођача предмета лизинга и понуђача – Испоручиоца из чијег се
садржаја може утврдити да је за понуђену машину обезбеђен сервис у гарантном року.
 У случају да овлашћени сервис није у власништву понуђача – Испоручиоца предмета
лизинга понуђач као доказ о обезбеђењу сервиса доставља: важећи Уговор закључен
између сервиса и произвођача предмета лизинга.
Поред наведеног Уговора Прималац лизинга ће прихватити као доказ и овлашћење или
потврду којим је произвођач предмета лизинга овластио понуђени сервис да сервисира
понуђен предмет набавке у гарантном периоду.
 Важећи Уговор склопљен између понуђача – Испоручиоца и овлашћеног сервиса о
сервисирању да ће сервисирати понуђен предмет набавке у гарантном року.
У случају да се овлашћени сервис налази на удаљености већој од 20 км од седишта Наручиоца
(Примаоца лизинга), Испоручилац је дужан да достави Изјаву да ће сносити све транспортне
трошкове за одвоз-довоз предмета лизинга од седишта Наручиоца (Примаоца лизинга) до
овлашћеног сервиса ( Изјава се саставља у слободној форми и мора бити печатирана и
потписана).
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђач који је уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде
доказје испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
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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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу:
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке добра – мултифункционална машина за комуналне радове са
прикључцима путем финансијског лизинга, број 18/2018, испуњава све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и
то:
1)
Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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)
Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем следећу:
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у
поступку јавне набавке добра – мултифункционална машина за комуналне радове са
прикључцима путем финансијског лизинга, број 18/2018, испуњава све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и
то:
1)
Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2)
Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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)
Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

4)
Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну
набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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V 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 НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј, Слободана Перића 163, 23272 Нови
Бечеј, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра – мултифункционална машина за
комуналне радове са прикључцима путем финансијског лизинга, ЈНМВ бр. 18/2018 - НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
29.06.2018. године до 10:00 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 и иста ће се неотворена вратити понуђачу са назнаком да је поднета
неблаговремено.
Понуда мора да садржи:
 Доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама (из поглавља
IV Конкурсне документације).
 Образац (поглавље VI)
 Образац понуде, попуњен, потписан и оверен печатом (поглавље VII)
 Модел уговора, попуњен, потписан и оверен печатом (поглавље VIII)
 Образац трошкова припреме понуда (поглавље IX) – није обавезно
 Изјава о независној понуди (поглавље X)
 Изјаву о поштовању обавеза из чл.75. ст. 2. Закона (поглавље XI)
 Важећу дозволу Народне банке Србије за обављање послова финансијског лизинга
(неоверена копија)
 Доказе о испуњавању додатних услова
 Документа наведена у поглављу III
Обавезно се мора попунити комплетан образац понуде, односно сви обрасци који су саставни
део конкурсне документације, у противном ће се понуда сматрати неприхватљивом. Понуде
које су недовољно читке, неразумљиве, условне или које садрже друге неправилности одбиће
се као неисправне.
Исправка грешке у поднетој понуди
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а
место начињене грешке дужан је да потпише и овери печатом.
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Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправнке рачунских грешака из Понуде
уочених приликом стручне оцене понуда, узимајући као релевантну јединичну цену.
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: ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј,
улица Слободана Перића 163, 23272 Нови Бечеј, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добра – мултифункционална машина за комуналне
радове са прикључцима путем финансијског лизинга, ЈН бр. 18/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Допуна понуде за јавну набавку добра – мултифункционална машина за комуналне
радове са прикључцима путем финансијског лизинга, ЈН бр. 18/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Опозив понуде за јавну набавку добра – мултифункционална машина за комуналне
радове са прикључцима путем финансијског лизинга, ЈН бр. 18/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – мултифункционална машина за
комуналне радове са прикључцима путем финансијског лизинга, ЈН бр. 18/2018 - 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 (поглавље VII), 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 (поглавље
VII) 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.
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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 изјаве из поглаваља IV одељак 3.).
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
Због природе предметне јавне набавке заједничку понуду подносе понуђачи: Давалац
лизинга и Испоручилац предмета лизинга.
Понуђени предмет лизинга мора да испуњава све техничке спецификације које је одредио
Прималац лизинга (наручилац) у Конкурсној документацији и да у вези са тим доставе
одговарајуће доказе. Понуђачи су дужни да при изради понуде поштују комерцијалне елементе
понуде које Наручилац (Прималац лизинга) захтева.
Понуђач - Давалац лизинга мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 5)
ЗЈН и додатни услов за финансијски капацитет.
Понуђач - Испоручилац предмета лизинга мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став
1. тачка 1),2),3),5) ЗЈН и додатни услов који се односи на технички капацитет.
Уз заједничку понуду учесници обавезно достављају Споразум о заједничком наступу у
предметној јавној набавци.
Учесници Споразумом утврђују:
- опис послова сваког субјекта у заједничкој понуди - посебно Даваоца лизинга и
посебно Испоручиоца предмета лизинга;
- податке о субјекту - учеснику у заједничкој понуди одређеном да буде носилац посла,
овлашћеном да поднесе понуду и да заступа учеснике у заједничкој понуди пред
Примаоцем лизинга у поступку јавне набавке;
- податке о овлашћеном лицу или лицима (назив документа, име, презиме и функција код
учесника у заједничкој понуди) за потписивање наведених докумената (Образаца,
Изјава) из Конкурсне документације;
- да неограничено и солидарно одговорају према Примаоцу лизинга;
- субјект - учесникa у заједничкој понуди који ће доставити финансијску гаранцију коју
Прималац лизинга захтева.
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.
Наручилац (Прималац лизинга) ће предмет лизинга плаћати путем финансијског лизинга на 60
лизинг рата у складу са прихваћеним Обрачуном лизинг накнаде и прихваћеним обрачуном
других трошкова који настану закључењем Уговора о финансијском лизингу као и
прихваћеним Планом отплате који му се достави уз понуду.
Наручилац (Прималац лизинга) захтева од Понуђача (Даваоца лизинга) да финансира ПДВ на
предмет лизинга у року до 90 дана почевши од дана испоруке предмета лизинга.
Каматна стопа на средства предвиђена за финансирање ПДВ-а не може бити већа од понуђене
номиналне каматне стопе за лизинг накнаду.
Учешће примаоца лизинга: максимално 10% од нето вредности предмета лизинга
Наручилац (Прималац лизинга) задржава право да изврши исплату укупне лизинг накнаде пре
истека рока од 60 месеци. Сагласност са могућношћу превремене отплате понуђачи дају самим
учешћем у поступку јавне набавке.
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9.2. Захтев у погледу рока и места испоруке добара
Рок испоруке: најдужи рок испоруке предмета лизинга је 45 дана по закључењу
Уговора о јавној набавци.
Место испоруке предмета лизинга: франко ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј, ул. Слободана
Перића 163 у Новом Бечеју.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
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.
9.4. Гарантни рок
Минимални гарантни рок за предмет набавке износи 12 месеци, односно 1500 радних сати у
зависности од тога који се од наведених услова први испуни.
Гарантни рок тече од дана примопредаје предмета набавке.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Вредност предмета лизинга исказује се искључиво у динарима. Вредност предмета лизинга
приказује се у Обрасцу структуре цене са и без ПДВ-а.
У вредност понуђеног предмета лизинга поред набавне вредности урачунавају се сви зависни
трошкови испоруке (царина, транспорт и други трошкови везани за испоруку) предмета
лизинга и други трошкови.
У вредност лизинг накнаде укључују се сви елементи који чине њену структуру са укључењем
трошкова који настају закључењем Уговора о лизингу.
Основица за утврђивање лизинг накнаде је понуђена вредност предмета лизинга и
понуђена фиксна каматна стопа.
Напомена:
Понуђена вредност лизинга је фиксна и не може се мењати током важења Уговора о
финансијском лизингу.
Непредвиђени трошкови односно трошкови који нису претходно исказани, односно
урачунати у понуђену цену не могу се накнадно фактурисати нити захтевати њихово
плаћање.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац (Прималац лизинга) ће
поступити у складу са чланом 92. Закона.
У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ-а,
сматраће се сагласно ЗЈН да је иста дата без ПДВ-а.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Изабрани понуђач (понуђач одређен Споразумом о заједничком наступу) је дужан да
приликом закључења уговора преда наручиоцу меницу, оверено и потписано менично
овлашћење и копију картона депонованих потписа, на име обезбеђења извршења уговора и
отклањања недостатака у гарантном року.
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора да буде са клаузулама: безусловна и платива на први позив.
Меница као гаранција за испуњење уговорних обавеза и отклањања недостатака у
гарантном року издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење уговорних обавеза и отклањања
недостатака у гарантном року у случају да Понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у
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роковима и на начин предвиђен уговором или не изврши отклањање недостатака, односно
поправку у гарантном року.
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или
промењену месну надлежност за решавање спорова.
Документација коју изабрани понуђач треба да достави:
 Меница и менично овлашћење треба да буду оверени печатом и потписана од стране
лица овлашћеног за заступање и располагање финансијским средствима.
 Фотокопија картона депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.
 Инструмент финансијског обезбеђења мора бити неопозиви, безусловни, и плативи на
први позив и без права на приговор.
12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА
РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и
неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови
подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.
Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи
ни један јавни регистар или која на други начин нису доступна, ако и пословне податке који су
прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим
словима имају исписану реч „ПОВЕРЉИВО“.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведен начин.
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће
позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов
представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и
потписати се.
Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост документа, наручилац ће
третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену
елемената критеријума и рангирање понуде.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: ЈП
„Комуналац“ Нови Бечеј, улица Слободана Перића 163, 23272 Нови Бечеј, електронске
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поште на e-mail jp.komunalac@yahoo.com, или факсом на број: 023/772-470 тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5
дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном
облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 18/2018 ”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 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.
Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
16. ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОСТОЈАЊА НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Наручилац ће одбити понуду понуђача у сладу са чланом 82. Закона.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, уговор ће се доделити понуђачу који је
понудио краћи рок испоруке. Ако и у том случају постоји две или више истих понуда, биће
прихваћена као најповољнија она у којој је дат дужи гарантни рок.
Уколико и у том случају постоји две или више истих понуда, наручилац ће уговор доделити
понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који
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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 и исти рок важења
понуде. 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 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.
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве дат у
поглављу XI).
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА 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.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог 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:
jp.komunalac@yahoo.com, факсом на број 023/772-470 или препорученом пошиљком са
повратницом на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако 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 интернет страници наручиоца, најкасније у
року од два дана од дана пријема захтева.
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 и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 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 пет 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.
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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;
(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 - 60.000 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; ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј ; јавна набавка ЈН 18/2018;
(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 Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим
прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор у
року од 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права.
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Ако наручилац не достави уговор понуђачу у року од 8 дана од дана истека рока за подношење
захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише уговор и то се неће сматрати
одустајањем од понуде.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци којем је
додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор
са првим следећим најповољнијим понуђачем.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
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ОБРАЗАЦ БРOJ VI
НАРУЧИЛАЦ:
ЈП „КОМУНАЛАЦ“ НОВИ БЕЧЕЈ, СЛОБОДАНА ПЕРИЋА 163
ПОНУЂАЧ:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА – мултифункционална машина за комуналне

радове са прикључцима путем финансијског лизинга

ПОТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 18/2018

У _________________, дана _________________године.

М.П.
ПОНУЂАЧ
(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)
_______________________________
(потпис овлашћеног лица)
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда

бр

од

________________

__________________

за

јавну

набавку

добра

–

мултифункционална машина за комуналне радове са прикључцима путем финансијског
лизинга, ЈН број 18/2018
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони
(ПИБ):
Име особе за контакт:

број

понуђача

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
Интернет странице на којој су подаци који су
тражени у оквиру услова за учешће у поступку
предметне набавке јавно доступни
(уколико се доказивање врши изјавом не треба
попуњавати)

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Интернет странице на којој су подаци који
су тражени у оквиру услова за учешће у
поступку предметне набавке јавно
доступни (уколико се доказивање врши
изјавом не треба попуњавати)
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Интернет странице на којој су подаци који
су тражени у оквиру услова за учешће у
поступку предметне набавке јавно
доступни (уколико се доказивање врши
изјавом не треба попуњавати)
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
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.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив учесника у заједничкој понуди:
1)
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Интернет странице на којој су подаци који
су тражени у оквиру услова за учешће у
поступку предметне набавке јавно
доступни (уколико се доказивање врши
изјавом не треба попуњавати)
2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Интернет странице на којој су подаци који
су тражени у оквиру услова за учешће у
поступку предметне набавке јавно
доступни (уколико се доказивање врши
изјавом не треба попуњавати)

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Интернет странице на којој су подаци који
су тражени у оквиру услова за учешће у
поступку
предметне набавке јавно доступни
(уколико се доказивање врши изјавом не
треба попуњавати)

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака,
да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: добра – мултифункционална машина за комуналне
радове са прикључцима путем финансијског лизинга, ЈН број 3/2018
Цена финансијског лизинга за машину
без ПДВ-а:
Цена финансијског лизинга за машину
са ПДВ-а:
Укупан број рата лизинг накнаде:

60

Рок важења понуде

_______ дана од дана отварања понуда

(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

___________ дана од закључења уговора

Рок испоруке
(не дужи од 45 дана од закључења уговора)

Франко ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј, адреса:
Слободана Перића 163, Нови Бечеј

Место испоруке
Гарантни рок
(не краћи од 12 месеци, односно 1500 радних
сати од дана преузимања предмета набавке)

_______ месеци, односно ______ од дана
преузимања предмета набавке

Произвођач машине:
Марка машине:
Тип машине:
Година производње:
Датум

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.
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6) СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Назив добра

Кол.

1
Машина за
комуналне
радове
УКУПНО:

2
1

Јединична
цена без
ПДВ-а
3

Датум

Јединична
цена са
ПДВ-ом
4

Укупна
цена без
ПДВ-а
5 (2x3)

Укупна
цена са
ПДВ-ом
6 (2x4)

Понуђач
М. П.

_____________________________

_______________________________

Напомена:
Вредност предмета лизинга (набавке) исказује се искључиво у динарима. У вредност
понуђеног предмета поред набавне вредности урачунавају се сви зависни трошкови испоруке
(царина, транспорт и други трошкови везани за испоруку) предмета лизинга и други трошкови.
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У П У Т С Т В О
за попуњавање обрасца структуре цене
Овим упутством прописује се садржај структуре цене као документа конкурсне документације
Наручилаца, као и упутство за њено попуњавање.
Образац Структура цена се саставља на обрасцу који чини саставни де конкурсне
документације, а који је сачињен у складу са овим упутством.
Цене у обрасцу Структура цене се исказују у динарима.
Образац Структура цена се доставља као саставни део понуде и истовремено са понудом.
Образац Структура цене може да се попуни ручно-читко штампаним словима (али не
графитном оловком), на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних
карактеристика.
Уколико цена неке од позиција не буде попуњена бар 0 (нулом), сматраће се да је понуда
неисправна и биће одбијена.
Ово упутство је саставни део конкурсне документације и исто се обавезно доставља
понуђачима уз осталу конкурсну документацију.
Образац Структура цена садржи:
-

Цена (јединачна) без ПДВ-а
Цена (јединачна) са ПДВ-ом
Укупну цену без ПДВ-а
Укупну цену са ПДВ-ом
Збир цена без ПДВ-а
Збир цена са ПДВ-ом




Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне
набавке;
у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за тражени предмет јавне
набавке;
у колони 5. уписати укупну цену без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке и то тако
што ће се помножити јединична цена без ПДВ-а (наведена у колони 3.) са траженим
количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета
набавке без ПДВ-а.
у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће се помножити јединична цена са ПДВ-ом (наведена у
колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати
укупну цену предмета набавке без и са ПДВ-ом.
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7) СТРУКТУРА ЦЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА
Цена финансијског лизинга за машину без
ПДВ-а:
Цена финансијског лизинга за машину са
ПДВ-ом:
Подаци о Даваоцу лизинга
Пословно име даваоца лизинга:
Адреса (седиште):
Матични број:
ПИБ:
Телефон:
Електронска пошта:
Рачун понуђача:
Валута у којој се уговара финансијски лизинг
РСД
Обрачун лизинг накнаде и других трошкова који настају при закључењу
Уговора о финансијском лизингу
Вредност предмета лизинга без ПДВ-а
(номинални износ лизинга)
Вредност предмета лизинга са ПДВ-ом (бруто
набавна вредност предмета лизинга)
Учешће _____ % од нето- вредности предмета
лизинга
Износ нето финансирања – износ који се
амортизује кроз рате лизинг накнаде
Износ лизинг накнаде
Укупна камата
Број рата
60
Износ рате лизинг накнаде
Номинална каматна стопа
Ефективна каматна стопа
Једнократна накнада – трошкови обраде захтева
ПДВ на једнократну обраду захтева
Трошкови уписа уговора у регистар лизинга
ПДВ на трошкове уписа уговора
ПДВ на набавну вредност предмета лизинга без
ПДВ-а (номинални износ)
ПДВ на лизинг накнаду
Трошкови кредитног бироа
Остали трошкови

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

_______________________________
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
О НАБАВЦИ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ МАШИНЕ ЗА КОМУНАЛНЕ РАДОВЕ
СА ПРИКЉУЧЦИМА ПУТЕМ ФИНАНСИЈКОГ ЛИЗИНГА

Закључен у Новом Бечеју, дана ___________2018. године, између:
1. Јавног предузећа за комунално-стамбене послове „Комуналац“ Нови Бечеј, са седиштем у
улици Слободана Перића 163 у Новом Бечеју, МБ 08285063, ПИБ 101431620, које заступа
директор Радишић Владимир ( у даљем тексту наручилац) и
2. ______________________________(назив понуђача) са седиштем у ___________________
(седиште, односно пребивалиште), улица и број ________________________, МБ
_______________, ПИБ _________________, бр. текућег рачуна ___________________ код
банке ___________________, кога заступа _____________________ (име, презиме и својство), (
у даљем тексту Испоручилац).
3.________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
(навести подизвођача/е ии понуђаче из груче понуђача ако понуду подноси понуђач са
подизвођачем/има односно група понуђача са свим подацима који се траже за понуђача)
Споразум о заједничком наступу је саставни део овог Уговора.
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац (Прималац лизинга) сагласно одредбама Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу Позива за подношење
понуда за јавну набавку мале вредности, спровео поступак набавке добара –
мултифункционалне машине за комуналне радове са прикључцима путем финансијског
лизинга,
- да је Понуђач доставио понуду бр. _____________ од _______________ године, евидентирану
код Наручиоца-прималац лизинга под бројем _______________, која се налази у прилогу
уговора и саставни је део овог уговора,
- да је Наручилац-прималац лизинга, на основу понуде, Понуђача изабрао за набавку добара мултифункционална машина за комуналне радове са прикључцима путем финансијског
лизинга, по спроведеном поступку јавне набавке бр. 18/2018.
Саставни део овог уговора је конкурсна документација за јавну набавку бр. 18/2018.
Члан 2.
Субјекти овог Уговора су:
- Прималац предмета лизинга - наручилац (у даљем тексту: Прималац лизинга)
- Давалац лизинга - понуђач (у даљем тексту: Давалац лизинга) и
- Испоручилац предмета лизинга - понуђач (у даљем тексту: Испоручилац предмета
лизинга)
Члан 3.
Овим Уговором Прималац лизинга се овлашћује да као предмет лизинга држи и користи
мултифункционалну машину за комуналне радове са прикључцима (у даљем тексту: предмет
лизинга).
Предмет лизинга је:
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- марке: _______________________,
- тип: __________________________,
- произведен:______________________године,
- назив произвођача: ______________________________________.
Техничке карактеристике предмета лизинга су дате у поглављу III конкурсне документације
која је саставни део овог уговора.
Члан 4.
Рок испоруке предмета лизинга је ______ дана од дана потписивања овог Уговора.
Рок обуке руковаоца испорученог предмета лизинга је ______ дана по извршеној примопредаји
предмета лизинга.
Гарантни рок за испоручен предмет лизинга је ______ месеци, односно __________ радних
сати од дана његове примопредаје.
Члан 5.
Овлашћени сервис за сервисирање предмета лизинга у гарантном року је
__________________________________________________ који се налази на адреси
___________________________________________ и удаљен је ______ km од седишта
Примаоца лизинга.
Члан 6.
Давалац лизинга за све време трајања Уговора о финансијском лизингу искључиви је и једини
власник предмета лизинга. Давалац лизинга стиче право својине на предмету лизинга по
закључењу Уговора о испоруци.
Прималац лизинга постаће власник предмета лизинга по уплати последње рате лизинг накнаде
и то без било каквог додатног плаћања.
Члан 7.
Прималац лизинга ће одмах по истеку рока за подношење Захтева за заштиту права послати
обавештење Даваоцу лизинга и Испоручиоцу предмета лизинга да су дужни да потпишу
Уговор о испоруци предмета лизинга.
Давалац лизинга и Испоручилац предмета лизинга су дужни да Уговор о испоруци предмета
потпишу одмах по пријему наведеног обавештења Примаоца лизинга, а најкасније у року од 3
(три) дана од протека рока за подношење Захтева за заштиту права.
Уговор о испоруци предмета лизинга мора минимално да садржи битне елементе из
прихваћене понуде:
1. Назив произвођача предмета лизинга, његову марку, тип и годину производње;
2. Комерцијалне елементе (цену,место, начин и рок испоруке предмета лизинга, гарантни рок,
овлашћени сервис, рок обуке руковаоца и обавезну документација при испоруци).
3. Одредбу да је Давалац лизинга једини власник предмета лизинга за време трајања Уговора о
финансијском лизингу.
Потписани Уговор о испоруци предмета лизинга доставља се Примаоцу лизинга на давање
сагласности.
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да ће најкасније до испоруке предмета лизинга закључити Уговор
о финансијском лизингу.
Члан 9.
Цена предмета лизинга без ПДВ-а је _________ РСД.
Цена предмета лизинга са ПДВ-ом је _________ РСД.
Цена финансијског лизинга без ПДВ-а је _________________ РСД .
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Цена финансијског лизинга са ПДВ-ом је ________________ РСД.
Месечна рата лизинг накнаде износи _____________ РСД.
Број уговорених месечних лизинг рата је 60.
Номинална каматна стопа на основу које је утврђена лизинг накнада је фиксна и износи
_______% .
Ефективна каматна стопа износи ________ %.
Цене и каматне стопе су фиксне и не могу се мењати током трајања Уговора.
Члан 10.
Прималац лизинга ће плаћати лизинг накнаде и друге трошкова који настају по закључењу
Уговора о финансијском лизингу на начин, у року и под условима одређеним посебним
Уговором о финансијском лизингу пред и Планом отплате.
У случају доцње у исплати било које доспеле финансијске обавезе Прималац лизинга се
обавезује да ће платити Даваоцу лизинга законску затезну камату као и трошкове достављања
опомене.
Прималац лизинга има право да изврши исплату укупне лизинг накнаде пре истека рока од 60
месеци.
Члан 11.
Давалац лизинга ће финансирати ПДВ на предмет лизинга у року до 90 дана почевши од дана
испоруке предмета лизинга.
Каматна стопа на средства предвиђена за финансирање ПДВ-а не може бити већа од понуђене
номиналне каматне стопе за лизинг накнаду.
Члан 12.
Испорука предмета лизинга ће се извршити у року наведеном у чл. 4. овог Уговора франко ЈП
„Комуналац“ Нови Бечеј, ул. Слободана Перића 163.
Приликом испоруке Примаоцу лизинга ће бити достављена следећа документација:
- Упутство за руковање и одржавање;
- Каталог резервних делова;
- Сервисна књижица за отклањање неисправности у гарантном року;
- Комплетна документација неопходна за регистрацију;
- Фактура за испоручену комбиновану машину ( минимум три примерка).
По преузимању предмета лизинга, ризик у случају пропасти или ризик оштећења предмета
лизинга са Даваоца лизинга прелази на Примаоца лизинга.
Члан 13.
Приликом испоруке Прималац лизинга ће утврдити квалитет испорученог предмета лизинга.
Прималац лизинга ће такође функционално тестирати предмет лизинга тј. провериће да ли су
њене радне карактеристике у складу са онима које је понуђач коме је додељен уговор навео у
техничком опису достављеном уз понуду.
Уколико се приликом контроле квалитета испорученог предмета утврди да он има недостатке
констатоваће се о каквим недостацима се ради тј. да ли су они отклоњиви или неотклоњиви.
Отклоњиве недостатке Прималац лизинга ће рекламирати тј. захтеваће од Испоручиоца да исте
отклони одмах. Рок за отклањање недостатака износи максимално 5 дана од дана рекламације.
У случају непоступања по рекламацији Прималац лизинга неће примити такву машину ( исту
ће вратити Испоручиоцу). Записником о примопредаји констатоваће се враћање машине због
непоступања по рекламацији у том случају Прималац лизинга има право да раскине уговор
простом изјавом воље и има право да наплати средство обезбеђења.
Неотлоњиве недостатке на предмету лизинга Прималац лизинга неће рекламирати већ ће је
одмах вратити Испоручиоцу. Записником о примопредаји констатоваће се враћање предмета
јер има неотклоњиве недостатке. Испоручилац у том случају има обавезу да замени предмет
другим без недостатака и са карактеристикама из техничке спецификације или бољим, у
супротном Прималац лизинга ће раскинути уговор и наплатити средство обезбеђења.
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Уколико дође до раскида овог уговора по наведеним основама, аутоматски престаје да важи,
односно има се сматрати раскинутим и Уговор о финансијском лизингу.
Члан 14.
Прималац лизинга је дужан да користи предмет лизинга с пажњом доброг привредника, према
упутствима његовог произвођача и његовој намени.
Ако Прималац лизинга предмет лизинга не користи у складу са претходним ставом одговаран
је за штету на њему, проузроковану њиховим коришћењем без обзира на то да ли их је он
користио или је то учинило неко друго лице по његовом налогу.
Прималац лизинга може дати предмет лизинга на држање или коришћење трећем лицу само уз
претходну сагласност Даваоца лизинга.
Прималац лизинга не може отуђити предмет лизинга нити на други начин угрозити права
својине над њима Даваоцу лизинга.
Члан 15.
Прималац лизинга је дужан да одржава предмет лизинга у исправном стању и да по потреби
врши потребне поправке искључиво у овлашћеном сервису у противном одговаран је Даваоцу
лизинга за штете настале неодржавањем предмета лизинга у исправном стању.
Члан 16.
Прималац лизинга, током трајања уговора, једини је одговаран је за штете које се причине
трећим лицима коришћењем предмета лизинга.
Члан 17.
Прималац лизинга је дужан да за време трајања овог Уговора Даваоцу лизинга омогући, на
његов захтев, да врши контролу стања и коришћења предмета лизинга и да га обавештава о
свим променама на њему.
Члан 18.
Давалац лизинга је дужан да у складу са Уговором о испоруци закљученим са Испоручиоцем
предмета лизинга обезбеди и благовремено уплати вредност предмета лизинга његовом
Испоручиоцу.
Прималац лизинга искључује сваку своју одговорност за плаћање предмета лизинга према
његовом Испоручиоцу осим у случају да не изврши своје финансијске обавезе према Даваоцу
лизинга предвиђене Уговором о финансијском лизингу закљученом по испоруци предмета
лизинга.
Члан 19.
Давалац лизинга током трајања Уговора о лизингу не може мењати ни један од елемената на
основу кога је утврђен Обрачун лизинг накнаде и обрачун других трошкова који настају
закључењем овог Уговора.
Члан 20.
Током важења Уговора о лизингу Давалац лизинга може пренети право својине на предмету
лизинга на треће лице.
У случају преноса из става 1. овог члана, треће лице ступа на место Даваоца лизинга у свим
правима и обавезама утврђеним овим Уговором.
Члан 21.
Давалац лизинга током трајања Уговора о финансијском лизингу не може предузети ниједну
фактичку или правну радњу којом се искључује, ограничава или умањује неометана државина
Примаоца лизинга на предмету лизинга.
Члан 22.
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___________________________ (у складу са споразумом о заједничком наступу) је дужан да
приликом закључења овог уговора преда примаоцу лизинга меницу, оверено и потписано
менично овлашћење и копију картона депонованих потписа, на име обезбеђења извршења
уговора и отклањања недостатака у гарантном року.
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора да буде са клаузулама: безусловна и платива на први позив.
Меница као гаранција за испуњење уговорних обавеза и отклањања недостатака у
гарантном року издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока.
Прималац лизинга ће уновчити меницу за добро извршење уговорних обавеза и отклањања
недостатака у гарантном року у случају да друга уговорна стане не буде извршавала своје
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором или не изврши отклањање
недостатака, односно поправку у гарантном року.
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или
промењену месну надлежност за решавање спорова.
Члан 23.
Овај Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања и важи до уплате последње лизинг
рате.
Члан 24.
На све што овим Уговором није регулисано примењиваће се одредбе закона којим се уређује
финансијски лизинг и других релевантних прописа.
Члан 25.
Уговорне стране ће настојати да спорове решавају споразумно. У случају спора, надлежан је
стварно надлежни суд у Зрењанину.
Члан 26.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) примерака, од којих по три задржава свака уговорна страна.

Овлашћено лице носиоца посла

Овлашћено лице Примаоца лизинга

_________________________

____________________________

Прилог:
1. Обрачун лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем
уговора о финансијском лизингу
2. План отплате финансијског лизинга
3. Понуда понуђача у отвореном поступку набавке ЈНМВ 18/2018
4. Технички опис предмета лизинга
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ПОНУДЕ

ИЗНОС

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке бр. 18/2018 добра – мултифункционална машина за комуналне радове са
прикључцима путем финансијског лизинга, 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 закона 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) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XI 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

Понуђач _____________________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне
набавке бр. 18/2018 добра - мултифункционална машина за комуналне радове са
прикључцима путем финансијског лизинга је поштовао обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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