ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЛИСЈЕ“ СА ПОТПУНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 53
___________________________________________________________________

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
КОМУНАЛНИ ТРАКТОР
Број: 19-1997/3-7-20
13.03.2020.год.

Објављена на порталу јавних набавки и на сајту наручиоца
Основ набавке: Одлука директора број: 19-1997/3-3-20 од 28.02.2020.
Рок предаје понуда: 23.03.2020. до 08,00 часова.

НОВИ САД, ФЕБРУАР/МАРТ 2020.
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На основу члана 55, 57 и члана 60 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 124/12,14/2015 и 68/2015)
ЈКП „ЛИСЈЕ“
21000 Нови Сад, Народног фронта 53
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности
КОМУНАЛНИ ТРАКТОР

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: ЈКП „Лисје“ Нови Сад, Народног
фронта 53, www.lisje.com
2. Врста Наручиоца: Јавно комунално предузеће
3. Редни број јавне набавке: 1
4. Врста предмета јавне набавке : добра
5. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности којa се спроводи ради
закључења уговора по предметној јавној набавци.
6. Предмет јавне набавке: Комунални трактор.
7. Назив и ознака из општег речника набавке: 16710000 – Једноосовински трактор за
пољопривреду.
8. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена понуђача.
9. Начин преузимања Конкурсне документације: Конкрусна документација се може
преузети у електронском формату на интернет страници Наручиоца www.lisje.com, као
и на Порталу Управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs
10. Право на учешће у поступку имају сва заинтересована домаћа и страна правна и
физичка лица која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку у складу са
чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ број
124/20,14/2015 и 68/2015) у понуди Понуђач доставља доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. и 76., а у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама у
оригиналу или фотокопији. Докази из члана 77. став 1. тачка 2. и 3., не могу бити
старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. Доказ из члана 77. став 1. тачка 3. мора
бити издат након објављивања позива за подношење понуда. Понуђачи не могу
поднети понуду са варијантама.
11. Начин подношења понуде: Понуђачи своје понуде подносе непосредно или путем
поште у затвореним ковертама или кутијама (затвореним на начин: Да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара) са назнаком
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назива и адресе понуђача и назнаком: „Понуда за јавну набавку број 1“ на адресу ЈКП
„Лисје“ Нови Сад, Народног фронта 53. На полеђини коверте или кутије навести
назив и пуну пословну адресу Понуђача.
Понуђачи не могу поднети понуду са варијантама. Један Понуђач може да поднесе
само једну понуду.
Рок за подношење понуде: Рок за подношење понуде је 9 (девет) дана од дана
објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки односно
најкасније до дана 23.03.2020. до 08,00 часова укључујући и понуде послате поштом.
12. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 23.03.2020. године
најкасније до 08,00 часова.
13. Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће
враћена понуђачу уз повратницу са назнакоком „да је иста поднета неблаговремено“.
14. Отварање понуда ће се обавити јавно дана 23.03.2020. године са почетком у 13,00
часова у просторијама ЈКП „Лисје“ Нови Сад, Народног фронта 53.
15. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У
поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за
учествовање у отварању понуда, издато на меморандуму Понуђача, овереном печатом
и потписом овлашћеног лица или личну карту на увид.
16. Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора у вези са овом јавном
набавком је 5 (пет) дана од дана јавног отварања понуда.
17. Додатна обавештења у вези са овим позивом могу се добити у времену од 08,00 до
14,00 часова сваки радни дан на телефон 021/469-914 или путем маил-а
milekovacevic@lisje.com , контакт особа Миле Ковачевић.

Комисија за јавну набавку
1. Миле Ковачевић
2. Љубомир Мазалица
3. Милан Млинар
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1.1.Наручилац: ЈКП „Лисје“ Нови Сад, Народног фронта 53
Интернет страница: www.lisje.com,
тел. 021/469-914; факс. 021/469-914
1.2.Поступак јавне набавке мале вредности
1.3.Контакт особа Миле Ковачевић тел. 021/469-914, емаил: milekovacevic@lisje.com.
1.4.Понуђач подноси понуду у затвореној коверти тако да се при отварању може

проверити да ли је затворена онако како је била предата. Понуда се подноси на
адресу Наручиоца са назнаком ПОНУДА – ЈН бр.1 НЕ ОТВАРАТИ.
Понуђач, понуду може поднети путем поште или лично на писарници наручиоца.
Понуђач мора на полеђини коверте навести назив, адресу број телефона и контакт
особу понуђача.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких
понуда.
Рок за подношење понуда је 23.03.2020. до 08,00 часова.
Понуда која пристигне након датума и сата одређеног за подношење понуда
сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.
1.5. Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама наручиоца 23.03.2020.год. у
13,00 часова.
Отварању могу присуствовати сва заинтересована лица.
Представници понуђача морају имати оверено овлашћење које пре почетка
отварања понуда предају комисији за јавнунабавку. Комисија за јавну набавку ће
сачинити записник са отварања понуда,који ће садржати преглед понуда списак
учесника на отварању и појединости са отварања понуда,који ће потписати сви
чланови комисије за јавне набавке и присутни представници понуђача.
1.6. Комисија ће свим учесницима у поступку доставити фотокопију записника са
отварања понуда у року од 3 дана од дана отварања.
1.7. Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана од отварања понуда и у
року од 3 дана послати свим понуђачима сходно члану 108 Закона о јавним
набавкама.
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки
Предмет јавне набавке добара су: Комунални трактор
Назив и ознака из општег речника набавки: 16710000 – Једноосовински трактор за
пољопривреду
3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ :
ТРАКТОР - 1 КОМАД (НОВ)
Техничке карактеристике :
Тип мотора: Четвороцилиндрични дизел мотор са директним убризгавањем и
воденим хлађењем.
Број цилиндара: 4
Запремина мотора од 2500-2550ccm
Снага од 36-37 kW
Мењач: Механички са редуктором „брзо-споро“
Број брзина: 8 напред и 2 назад
Квачило: Двостепена спојница
Кочнице: Мокре потопљене у уљу,
Хидраулика: Пливајућа са ручицама контроле вуче и положаја,
Мах. подизна моћ: 1600-1700 кг,
Качење: Пирамидално, I и II категорија са ланцем,
Управљање: Двосмеран хидроцилиндар (хидрауличко),
Снага на карданском вратилу 35-37 ks
Маса са кабином: 2500-2600 кг,
Димензије (Д/Ш/В)мм, клиренс: 3500-3520/1710-1730/2150-2250/455-465
Кабина: гву и радио,
Резервоар: 49-51 l
Мах. брзина: 39-41 km/h
Тип трактора : Mahindra 595 DI Turbo sa kabinom Yariš или одговарајући.
МАШИНА ЗА УСИСАВАЊЕ ЛИШЋА И ТРАВЕ - 2 КОМАДА (НОВО)
Техничке карактеристике :
Машина са тубом за чишћење лишћа,
Качење на страницу камиона или неке друге приколице,
Модел опремљен са свим сигурносним нормама по европском стандарду,
Покретачка снага је бензински мотор који преко каиша покреће турбину.
Ручно подешавање броја обртаја мотора,
Подесива даљина и угао избацивања усисног материјала на горњем делу чунка,
Турбински систем усисавања преко 4 заварена крака, пречника 400 мм,
Усисно црево: од полиуретан материјала од високо отпорног са 5 (пет) метара
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дужине и 200 мм пречника,
Оквир: заварен челик и обојен на фиксној бази,
Улазна турбина: Направљена од пластике са ручком, точком и куком са ланцем за
рад далеко од машине,
Мотор: 4 тактни бензин мотор, безоловни бензин уграђен једино са котуром за антистрес систем,
Избацивање лишћа: ручно штеловање избацивања лишћа,
Заштита: Уграђен системзаштите да се усисивач аутоматски гаси у колико црево није
добро подешено до тербинског улаза,
Тежина од 170 kg
Димензије: 150/65/140
Тип машине : Peruzzo TURBO 400 или одговарајућe.
ПРИКОЛИЦА - 1 КОМАД (НОВА)
Техничке карактеристике :
Носивост: 3,5 Т
Број осовина: 1
Димензије гума: 10.0/75-15.3
Димензије сандука (Д/Ш/В): 290-310/190-195/60-70
Запремина сандука: 3.5 m³
Маса приколице: од 1.000 до 1100 kg
Поседованје свих EU стандарда
Сви делови са СЕ ознакама
Осовине атестиране од стране TUV Rheinland germany.
Тип приколице : TINAZ 3,5 T или одговарајућa.
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4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
4.1.Понуда треба да буде састављена на српском језику. Цена у понуди треба да буде
исказана у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом. У случају неуобичајено ниске цене,
наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
4.2.Понуда са припадајућум документацијом се доставља у запечаћеној коверти у писаном
облику, у једном примерку. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена
необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног понуђача.
Понуђач мора попунити све обрасце који су саставни део конкурсне документације.
Понуђач не може уписивати податке мимо приложених образаца. Понуђач је дужан да
при сачињавању своје понуде наведе (попуни образац) да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштите животне средине као и да гарантује да је ималац интелектуалне својине.
Наручилац ће одбити све неблаговремене и неприхватљиве понуде. Неблаговремена
понуда је она која је стигла након истицања рока за подношење понуда.
Неприхватљива понуда је она која је неодговарајућа или прешла процењену вредност,
која ограничава или условљава права наручиоца или обавезе понуђача или коју је
наручилац одбио због битних недостатака.
Битним недостацима због којих ће наручилац одбити понуду као неприхватљиву смартаће
се ако:
−
−
−
−

Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће
Понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће
Понуђач не достави тражено средство обезбеђења
Понуди краћи рок важења понуде од предвиђеног конкурсном документацијом
или ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину понуде или није могуће упоредити са другим понудама.

4.3.

Понуда са варијантама није дозвољена

4.4.

Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду пре истека рока за
подношење понуда. Понуђач о томе мора доставити писано обавештење у
затвореној коверти са назнаком “измена понуде“ односно „повлачење понуде“ за
ЈН бр. 1 комунални трактор.

4.5.

Рок плаћања је 45 дана од дана примљеног рачуна од стране добављача за добра
која су предмет јавне набавке. Место испоруке је на адреси наручиоца а трошкови
испоруке падају на терет добављача.

4.6.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.
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4.7.

Додатне информације и појашњења: Понуђач може у писменом облику на адресу
наручиоца послати захтев за додатним информацијама или појашњењењима у вези
са припремањем понуде. Понуђач или заинтересовано лице може тражити додатне
информације или појашњења најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење
понуда. Наручилац ће у року од 3 (три) дана од пријема захтева писмено
одговорити заинтересованом лицу и истовремено објавити појашњење на порталу
ЈН и својој интернет страници.

4.8.

Негативне референце: Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да
понуђач није испунио обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама
а који су се односили на исти предмет јавне набавке, у претходне три године. Доказ
може бити – правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа исправа о реализованом средству обезбеђења испуњавања уговорених обавеза исправа о наплаћеној уговореној казни – рекламације потрошача или корисника
ако нису отклоњене у уговореном року .
Понуда понуђача који је на списку негативних референци биће одбијена као
неприхватљива ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је
понуђач добио негативну референцу.

4.9.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: Одлука о додели уговора
донеће се по основу најниже понуђене цене.
У случају ако постоје две или више понуда са истом ценом уговор ће бити додељен
понуђачу који је понудио краћи рок испоруке.

4.10. Подаци о средствима обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке
и уговорних обавеза
Понуђач је дужан у понуди да достави средство обазбеђења:
− бланко соло меницу без протеста за озбиљност понуде,у висини од 10% од
укупне вредности понуде без пореза на додату вредност, са роком важења 30
дана од дана отварања понуда. Меница се држи у портфељу Наручиоца све до
дана закључивања уговора, након чега се враћа истом.
Понуђач који буде изабран у поступку јавне набавке као најповољнији се обавезује
да приликом потписивања уговора достави Наручиоцу за добро извршење посла
бланко меницу прописно потписану и оверену са меничним овлашћењем у износу
од 10% од уговорене вредности са ПДВ-ом.
Уз меницу доставља и прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење
Понуђачу за попуњавање и подношење исте надлежној Банци у циљу наплате,
Фотокопију картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за
пренос средстава,
Фотокопију захтева за регистрацију менице оверену од пословне Банке.
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Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Понуђач не
извршава своје обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором.
У случају да меница за добро извршење посла не буде искоришћена иста ће се
вратити Понуђачу у року од 30 дана након окончања свих извршених уговорних
обавеза.
4.11. Обавештење о подношењу захтева за заштиту права: Захтев за заштиту права
подноси се Републичкој комисији а предаје наручиоцу. Подносилац захтева за
заштиту права дужан је да плати таксу у износу од 60.000,00 динара, уплатом на
текући рачун 840-30678845-06, шифра плаћања : 153 или 253, сврха уплате : такса
за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака ЈН, са позивом на број 1 (навести број
предмета).
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива или
конкурсна документација, сматраће се благовременом ако буде примљен код
наручиоца најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда на начин
достављања.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од пријема одлуке.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 3 (три) дана од пријема захтева за
заштиту права.
4.12. Уговор ће бити закључен најкасније у року од 10 дана од дана истека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149 Закона о јавним набавкама.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Понуђач може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109 Закона о
јавним набавкама.
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5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5.1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона и
додатни услови из члана 76. Закона
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да:
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,
2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре,
3) 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) 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).
5) Понуђач мора бити овлашћен од стране произвођача или представништва произвођача
за територију Р.Србије, за продају и сервисирање трактора који нуди у предметном
поступку јавне набавке.
5.2 Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова наведених од 1)
до 4).
5.3 Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са
чланом 81. Закона
Члан групе понуђача који је носилац посла је дужан да за сваког понуђача из групе
понуђача достави доказе о испуњености услова наведених од 1) до 4) .
5.4 Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75. и 76. Закона
5.4.1 Правно лице испуњеност услова доказује достављањем следећих доказа:
1) изводом из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра
надлежног привредног суда,
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2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске
управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, извод
из казнене евиденције посебно одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду.
(Напомена: Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда).
3) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних.
5) Уговор са произвођачем / представништвом произвођача или ауторизација (овлашћење,
потврда и сл.) о праву продаје и сервисирања марке трактора који се нуди. Уколико је
документ који се доставља као доказ на страном језику, треба доставити и превод на
српски језик, оверен од стране судског тумача. Уколико понуду поднесе група понуђача,
овај услов испуњавају заједно, а ако понуду поднесе понуђач са подизвођачем/има, сваки
подизвођач (поред понуђача) мора имати наведено овлашћење или уговор (уколико ће
бити директно ангажован на продаји и/или сервисирању предметних добара која се нуде)
5.4.2 Предузетник испуњеност услова доказује достављањем следећих доказа:
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег
регистра.
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре, извод из казнене евиденције посебно одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду.
2.1) уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова (захтев се подноси према месту рођења или према месту
пребивалишта).
(Напомена: Наведени доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда).
3) потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање,
односно:
3.1) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
9

3.2) уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода.
5) Уговор са произвођачем / представништвом произвођача или ауторизација (овлашћење,
потврда и сл.) о праву продаје и сервисирања марке трактора који се нуди. Уколико је
документ који се доставља као доказ на страном језику, треба доставити и превод на
српски језик, оверен од стране судског тумача. Уколико понуду поднесе група понуђача,
овај услов испуњавају заједно, а ако понуду поднесе понуђач са подизвођачем/има, сваки
подизвођач (поред понуђача) мора имати наведено овлашћење или уговор (уколико ће
бити директно ангажован на продаји и/или сервисирању предметних добара која се нуде)
5.4.3 Физичко лице испуњеност услова доказује достављањем следећих доказа:
1) Није применљиво.
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре, извод из казнене евиденције посебно одељења за организовани
криминал Вишег суда у Београду.
2.1) уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова (захтев се подноси према месту рођења или према месту
пребивалишта).
(Напомена: Наведени доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда).
3) потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање,
односно:
3.1) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
3.2) уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода.
5) Уговор са произвођачем / представништвом произвођача или ауторизација (овлашћење,
потврда и сл.) о праву продаје и сервисирања марке трактора који се нуди. Уколико је
документ који се доставља као доказ на страном језику, треба доставити и превод на
српски језик, оверен од стране судског тумача. Уколико понуду поднесе група понуђача,
овај услов испуњавају заједно, а ако понуду поднесе понуђач са подизвођачем/има, сваки
подизвођач (поред понуђача) мора имати наведено овлашћење или уговор (уколико ће
бити директно ангажован на продаји и/или сервисирању предметних добара која се нуде)
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Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Понуђач који је регистрован у регистру који води Агенција за привредне регистре није
дужан да достави доказ наведен под 1), јер је он јавно доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Понуђач не мора да достави Образац трошкова припреме понуде.
Докази о испуњености услова се могу доставити у неовереним копијама, а наручилац ће
пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача, чија је понуда оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих доказа.
Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију свих
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач односно добављач 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.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
НАПОМЕНА:
1. уместо достављања тражених доказа у складу са наведеним упутством, понуђач
може да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да да изјаву да све
наведене услове испуњава и да за то поседује тражене доказе;
2. Наручилац може тражити од понуђача да му достави на увид доказе, односно
тражену документацију наведену у обрасцу два (2) у било које време (и након
закључења уговора са изабраним понуђачем)
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ОБРАЗАЦ 1
ЈНМВ – БР. 1
ПРИЈАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ
РАЧУН
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (е-маил)

ПОНУЂАЧ:

Датум

М.П.

______________________________
(Име и презиме овлашћеног лица)
______________________________
(Потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 2
ЈНМВ – БР. 1
УСТАНОВЉАВАЊЕ ИСПУЊАВАЊА УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ИЗ
ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

У циљу установљавања услова за учешће, сходно члану 75. и 76. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012,14/2015 и 68/2015),
Понуђач под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу изјављује, и то:
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 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. да испуњава додатне услове сходне члану 76. Закона о јавним набавкама.

На позив Наручиоца доставићемо оригинална документа или оверене копије докумената
наведена у члану 77. Закона о јавним набавкама.

Датум ______________________

МП

Потпис овлашћеног лица
______________________
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ОБРАЗАЦ 3
ЈНМВ – БР.1

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Према члану 26. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ бр
124/2012,14/2015 и 68/2015) изјављујемо под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу да смо понуду поднели независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум: _______________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_______________________
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ОБРАЗАЦ 4
ЈНМВ – БР.1

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

ЈНМВ - БР. 1 КОМУНАЛНИ ТРАКТОР

ИЗЈАВА

Којом потрвђујем под пуном моралном , материјалном и кривичном одговорношћу да смо
при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да
гарантујемо да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде.

НАЗИВ ПОНУЂАЧА И СЕДИШТЕ
МП

_______________________________
Потпис овлашћеног лица
______________________________
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ОБРАЗАЦ 5
ЈНМВ – БР.1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
1) Понуда број ____________________ од __________ године за
ЈНМВ - БР. 1 КОМУНАЛНИ ТРАКТОР

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име или
скраћени назив из регистра
АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
2) Понуду дајем (заокружити):
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као заједничку понуду
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име или скраћени назив из
регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
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Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Пословно име или скраћени назив из
регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса

3) Рок важења понуде: ________ (словима: _______________________) дана од дана
отварања понуда (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда).

4) Укупна цена за понуђена добра:
________________________________ без ПДВ, односно
________________________________ са ПДВ

5) Рок плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре.
6) Место испоруке: фцо магацин Купца, Нови Сад, Руменачки пут 65
7) Рок испоруке: ______________
8) Гарантни рок за понуђена добра _______________
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9) Подаци о понуђеним добрима:
ТРАКТОР - 1 КОМАД (НОВ)
Тип мотора: _______________________________________________________________,
Број цилиндара: _________,
Запремина мотора од ____________до____________ccm
Снага од _____________до____________ kW
Мењач: __________________________________________________,
Број брзина: _________________________________,
Квачило: ____________________________________,
Кочнице: ____________________________________,
Хидраулика: _____________________________________________,
Мах. подизна моћ: од __________ до_____________ кг,
Качење: __________________________________________________,
Управљање: ______________________________________________,
Снага на карданском вратилу од __________ до ___________ ks
Маса са кабином: од __________ до _____________ кг,
Димензије (Д/Ш/В)мм, клиренс: ___________/___________/_________/_________,
Кабина: _____________________,
Резервоар: од _________ до __________ l
Мах. брзина: од _________ до ________ km/h.
Марка и тип трактора : ______________________________________.
Укупна цена трактора без ПДВ-а:________________________.
МАШИНА ЗА УСИСАВАЊЕ ЛИШЋА И ТРАВЕ - 2 КОМАДА (НОВА)
Техничке карактеристике :
Машина са тубом за чишћење лишћа,
Качење на страницу камиона или неке друге приколице,
Модел опремљен са свим сигурносним нормама по европском стандарду,
Покретачка снага је бензински мотор који преко каиша покреће турбину.
Ручно подешавање броја обртаја мотора,
Подесива даљина и угао избацивања усисног материјала на горњем делу чунка,
Турбински систем усисавања преко 4 заварена крака, пречника 400 мм,
Усисно црево: _______________________________________________________________,
Оквир: _____________________________________________________,
Улазна турбина: _____________________________________________________________,
Мотор: ______________________________________________________________________,
Избацивање лишћа: __________________________________________,
Заштита: Уграђен систем заштите да се усисивач аутоматски гаси у колико црево
није добро подешено до тербинског улаза
ДА НЕ (заокружити),
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Тежина: _____________ kg
Димензије Д/Ш/В: ______________.
Марка и тип машине : ______________________________________.
Јединична цена машине без ПДВ-а:________________________.
Укупна цена машина без ПДВ-а:________________________.
ПРИКОЛИЦА - 1 КОМАД (НОВА)
Техничке карактеристике :
Носивост: _____________,
Број осовина: __________,
Димензије гума: ____________,
Димензије сандука (Д/Ш/В): ____________,
Запремина сандука: ___________,
Маса приколице: ___________,
Поседованје свих EU стандарда ДА
НЕ (заокружити)
Сви делови са СЕ ознакама
ДА
НЕ (заокружити)
Осовине атестиране од стране TUV Rheinland germany
ДА

НЕ

(заокружити).

Марка и тип приколице : ______________________________________.
Укупна цена приколице без ПДВ-а:________________________.
НАПОМЕНА: Понуђач је обавезан да уз понуду достави техничку документацију за
добро које нуди – каталоге, упутство за употребу, гарантне књижице или слично!
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ЈКП »ЛИСЈЕ«
Нови Сад, Народног фронта 53
Број:
Дана
6. МОДЕЛ УГОВОРА
О КУПОВИНИ ДОБАРА
Закључен ___________ године између:
1. ЈКП „ЛИСЈЕ“, из Новог Сада, са седиштем у Народног Фронта бр. 53 а, са ПИБ-ом
101636639, са матичним бројем 08055475, т.р. бр. 160-276805-78 код INTESA BANCE,
кога заступа директор Владимир Ђаковић (даље: Наручилац)
2. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Заједнички назив за учеснике у овом послу су УГОВОРНЕ СТРАНЕ.
Уговорне стране су се сагласиле о следећем:
I. ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1
Предмет овог Уговора је набавка комунални трактор по јавној набавци мале вредности
број 1.
Члан 2
Цена добара дата је понудом која је саставни део овог уговора у укупном износу од
____________________ динара без ПДВ-а, односно ___________________ динара са ПДВом.
Цену утврђену понудом Понуђач нема права да повећава за време извршења овог
Уговора.
Члан 3
Понуђач се обавезује да Наручиоцу испоручи добро из члана 1. овог Уговора: у
року од ____ дана од дана закључивања Уговора.
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Члан 4
Место испоруке: фцо магацин Наручиоца Нови Сад, Руменачки пут 65.
Члан 5
Наручилац се обавезује да Понуђачу исплати купопродајну цену из члана 2 овог
Уговора на начин и у року према прихваћеној понуди.
Плаћање се врши на текући рачун понуђача број __________________.
Члан 6
Понуђач гарантује да добро које је предмет купопродаје нема никакве недостатке,
односно да има одређене техничке карактеристике у складу са конкурсном
документацијом.
Уколико добро нема одговарајуће техничке карактеристике или не одговара
уговореном квалитету или има скривене мане или пак оштећена у транспорту понуђач је
у обавези да замени исто у року од 3 дана од момента пријаве купца.
У случају поновљене рекламације, Наручилац задржава право раскида овог
Уговора и право на накнаду натале штете.
II. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 7
Понуђач предаје Наручиоцу у депозит као гаранцију за добро извршење посла,
безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву бланко соло меницу серије
______________________ са меничним овлашћењем на износ 10% од вредности понуде са
роком важења до ________ године.
У случају да Понуђач једнострано раскине овај Уговор, Наручилац има право да
реализује бланко соло меницу за добро извршење посла дату у депозиту као и на трошкове
настале због накнадне набавке робе од другог Понуђача.
Понуђач предаје Наручиоцу у депозит као гаранцију за гарантни рок од 6 (шест)
месеци на функционалну исправност добра безусловну, неопозиву, наплативу меницу на
50% вредности добра.
III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8
Овај Уговор ступа на правну снагу даном потписивања истог и важи до испуњења
обавеза из овог уговора, а најдуже до годину дана.
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Члан 9
У случају спора уговорне стране уговарају месну надлежност стварно надлежног
Суда у Новом Саду.
Члан 10
За све што није предвиђено овим Уговором, примењиват ће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 11
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава
понуђач, а 2 (два) наручилац.

ПОНУЂАЧ:

НАРУЧИЛАЦ:

_______________________

________________________
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