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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, у даљем
тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“ бр.
29/2013), Правилника о изменама и допунама Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
Гласник РС“ бр. 104/2013) Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности дел. број:
1362/1 od 12.09.2014.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈНМВ 02/14
деловодни број: 1362/2 od 12.09.2014.. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности добра –
набавка новог путничког аутомобила на лизинг
ЈН бр. 2/14
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5
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гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења, место извршења или испоруке добара,
евентуалне додатне услуге и сл.
Техничка спецификација
6
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
7-8
75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност
тих услова.
Упутство понуђачима како да сачине понуду
9-16
Понуда
17-30
- Образац општи подаци о понуђачу
- Образац подаци о подизвођачу
- Образац подаци о учеснику у заједничкој понуди
- Образац понуда и опис предмета јавне набавке
- Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. и 76. ЗЈН
- Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. и 76. ЗЈН
за даваоца лизинга
- Образац изјава подизвођача о испуњавању услова из чл.
75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности
- Образац структуре цене и упутство за попуњавање обрасца
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31-33
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац:
Градска библиотека Суботица
Адреса:
24000, Цара Душана 2
Интернет страница: www.subiblioteka.rs
Остали подаци о наручиоцу:
Шифра делатности: 9101
Матични број: 08065543
ПИБ: 100849546
Број рачуна: 840-120664-43 у Управи за трезор
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 мале вредности бр.: 2/14 је набавка добра – новог путничког аутомобила на
лизинг марке„Dacija Lodgy 7 седишта“, „ или „одговарајуће“.
4. Контакт (лице или служба)
Ирена Богнар, e-mail: bognar.iren@gmail.com, телефон 024 553 115 факс: 024
521383. или Тимеа Сабо Сенци 024 553 115 факс: 024 521383
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке меле врадности бр. 2/14 је набавка добра – набавка новог путничког
аутомобила на лизинг.
Ознака из општег речника набавке: - 34928000
путнички аутомобил
2. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
3. ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 19. новембра
2014. године до 10.00 часова.
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у седишту наручиоца на
адреси: : Градска библиотека Суботица, Цара Душана 2 24000 Суботица,
канцеларија управника дана 19. новембра 2014. године у 1100 часова.
Отварање понуда је јавно. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а
само овлашћени представници понуђача који су дужни да своје својство представника
понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за јавну набавку, могу активно учествовати.
Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се неблаговременим
и по окончању поступка отварања понуда вратиће се неотворене понуђачима, са назнаком
да су поднете неблаговремено.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКА ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Понуђено путничко возило мора бити у складу са важећим законским и подзаконским
прописима Републике Србије, посебно са Правилником о подели моторних возила и
прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима и Законом о
безбедности саобраћаја.
-

-

Понуђач мора да понуди потпуно ново путничко возило. Под термином „ново возило“
подразумева се некоришћено путничко возило са целокупном новом конструкцијом и
уграђеним потпуно новим деловима и које се након испоруке први пут региструје.
За сваку могућу неусаглашеност карактеристика путничког возила са законима,
правилницима и стандардима Републике Србије и/или Европске уније у потпуности
одговара испоручилац путничког возила.
У овом техничком опису наводе се само карактеристике путничког возила које су од
примарне важности за наручиоца.
Сви материјали од којих је израђено путничко возило не смеју ни на који начин
здравствено да штете свима онима који су у контакту са возилом.
Понуђач ће техничке карактеристике доказивати каталогом, проспектом или неким
другим документом на српском језику који мора да садржи доказ за све захтеване тачке
из техничке спецификације предмета јавне набавке. Понуђено путничко возило може
имати и више опреме од захтеване, с тим што је понуђач у обавези да у понуди достави
и спецификацију те опреме са називом пакета опреме.
Понуђено путничко возило не може имати мање опреме од најнижег пакета опреме у
стандардној понуди произвођача, а мора имати сву захтевану опрему.
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IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Путничко возило марке „Dacia Lodgy“,Ambiance „или одговарајуће“
Димензије возила:
Дужина возила: минимум 4498 мм
Висина возила: минимум 1679мм
Ширина возила (са ретровизорима): минимум 2004мм
Растојање оптерећеног возила од тла (клиренс): мимнимални 120 mm
Запремина пртљажниг простор: минимално 2617 dm3:
Врста возила: путничко возило
Боја возила: металик златно сива боја
Број врата: 5
Број седишта: минимално 7
Точкови: минимум челичне фелне 15“ са гумама 185/65R15 88T / 195/55R16 91H
Гаранција на возило: минимално 3 године или 100.000 км
Мотор:
Број цилиндара: рад на 4 цилиндра
Запремина мотора: од 1598 cm3
Снага мотора: од 60,5kw/ 82ks
Погон: на предњој осовини константан
Мењач: мануални, минимум петостепени + ход у назад
Гориво: безоловни бензин
Норма/генерација мотора: EURO 5 b
Захтевана опрема:
АBS + систем помоћи при наглом кочењу
Предњи ваздушни јастук за возача и сувозача
Предњи бочни ваздушни јастуци
Уздужни кровни носачи
Серво управљач
Електрични подизачи предњих стакала
Путни рачунар
Средишњи претинац међу предњим седиштима с утичницом 12 V
Дељива задња клупа у размери 1/3-2/3
Затворени претинац испред сувозача
Челични наплатци 15“ Lyric
Даљинско централно закључивање
Централна конзола у сребрној боји
Пакет Ambiance:
Клима уређај
Радио CD MP3 Bluetooth USB AUX Команде радиа при управљачу
Резервни точак
Пакет за пушаче
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Металик боја златно сива

V 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 ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке прописаних чланом 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 му није изречена мера забране делатности која је на снази у време објављивања
позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тачка 3. Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст.
1. тач. 4. Закона);
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5. Закона), ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописом (дозвола мора бити важећа, с тим да није битан моменат издавања);
6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине (чл. 75. ст. 2. Закона) – образац изјаве.

1.2 Понуђач који учествује у поступку претметне јавне набавке, мора испунити додатне услове
за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:
1) да није био у блокади дужој од 7 дана за последњих 6 месеци,
2) да има најмање један салон који користи за продају путничких возила и
3) да има најмање једног радника који ради на пословима комерцијале.
1.3 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да ипуњава 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.
Напомена:
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач
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може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача, којем је поверио извршење тог
дела набавке.
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, а додатне услове испуњавају заједно.
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 и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве
понуђача) којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном
документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона – односно дозволе надлежног
органа за обављање делатности, као и Решење Народне Банке Србије за обављање
послова финансијског лизинга (за даваоца лизинга), коју доставља у виду неоверене
копије.
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 њиховим печатом.
Уколико понуђач подноси понуду за подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (Образац изјаве подизвођача), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача
и оверена печатом.
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 није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа (уз назнаку на којим страницама се тражени докази могу пронаћи).
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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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику,
понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на
српски језик, који је оверен од стране судског тумача.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин
да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте 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: Градска библиотека Суботица, Цара Душана 2, 24000
Суботица са назнаком: „Понуда за јавну набавку добра – новог путничког
аутомобила на лизинг, ЈН бр. 2/14 – НЕ ОТВАРАТИ “
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније до
19.11.2014. године до 1000 часова.
Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти 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,
уколико то понуђач захтева, 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 понуде могу подносити, сматраће се
неблаговременом и вратиће се понуђачу неотворена.
Понуда мора да садржи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Образац „Општи подаци о понуђачу“,
Образац „Подаци о подизвођачу“,
Образац „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“,
Образац „Понуда и опис предмета набавке“,
Образац „Изјава понуђача да испуњава услове из чл. 75. и чл. 76. ЗНЈ“,
Образац „Изјава о испуњаву услова из чл. 75. и чл. 76. ЗНЈ за даваоца лизинга“,
Образац „Изјава подизвођача о испуњавњу услова из чл. 75. ЗНЈ“,
Образац „Структура цене“,
Образац „Трошкови припреме понуде“,
Образац „Изјава о независној понуди“,
Образац „Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗНЈ“,
Образац „Модел уговора“.
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Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце
дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом
оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање
изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о
испуњавању услова из чл 75. и 76. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од
стране сваког понуђача из групе понуђача.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а
који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.
Модел Уговора потребно је да овери печатом и потпише овлашћено лице понуђача који наступа
самостално или са подизвођачем, чиме потврђује да прихвата све елементе Уговора. Модел
Уговора потребно је да овери печатом и потпише овлашћено лице групе понуђача, а на начин
како су то понуђачи из групе понуђача регулисали споразумом о заједничком наступу, чиме
потврђује да прихвата све елементе Уговора.
3. ПАРТИЈЕ
Јавна 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: Градска библиотека Суботица, Цара Душана 2, 24000 Суботица са
назнаком: „Измена понуде за јавну набавку добра – новог путничког аутомобила на
лизинг, ЈН бр. 2/14 - НЕОТВАРАТИ “ или
“Допуна понуде за јавну набавку добра – новог путничког аутомобила на лизинг
ЈН бр 2/14 – НЕ ОТВАРАТИ“ или
“Опозив понуде за јавну набавку добра – новог путничког аутомобила на лизинг
ЈН бр 2/14 – НЕ ОТВАРАТИ“ или
“Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – новог путничког аутомобила на лизинг
ЈН бр 2/14 – НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача и контакт особа. 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.
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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 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 наведе да
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова, у складу са
упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8.ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1) до 6) Закона о:
-

члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
понуђачу који ће издати рачун,
рачуну на који ће бити извршено плаћање,

-

обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова, у складу са упутством
како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање путем финансијског лизинга: учешће до 30%, остатак у 59 једнаких месечних рата, по
испостављеном рачуну за сваки ануитет.
9.2. Захтев у погледу рока испоруке добара
Рок испоруке добра је до 45 дана од дана закључења Уговора о финансијском лизингу између
Купца и Даваоца лизинга. Место испоруке предметног добра – преузима се у продајном месту салону добављача.
9.3. Захтев у погледу гарантног рока
- минимум 3 године или минимум 100.000 пређених километара.
9.4. 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 не може мењати понуду.
10.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена може бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир бруто набавна вредност возила путем финансијског лизинга.
Цена у понуди може бити исказана и у еврима. Све вредности морају бити исказане у истој
валути.
За прерачун цене у динаре користиће се средњи девизни курс Народне Банке Србије на дан
отварања понуда.
У укупну вредност понуде морају бити урачунати сви трошкови (царина и сви други трошкови који
су везани за реализацију уговорене обавезе) и они се не могу посебно исказивати ван понуђене
цене, фактурисати нити наплаћивати.
Укупна вредност понуде укључује и лизинг накнаду и друге трошкове који настају закључењем
Уговора о финансијском лизингу.
Висина рате лизинг накнаде је подложна изменама због промене услова на финансијском
тржишту, односно због каматне стопе која може да буде променљива у складу са кретањима
еурибора и трошкова рефинансирања. О промени висине рате лизинг накнаде прималац лизинга
мора бити претходно обавештен.

12

Наручилац ће цену платити уз учешће од 30 %, а остатак путем петогодишњег финансијског
лизинга, на 59 једнаких месечних рата.
Прималац лизинга извршаваће сва плаћања у динарској противвредности по средњем курсу
Народне Банке Србије на дан уплате.
Ако је у понуди исказана неуобичaјено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона о јавним набавкама.
11.ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗИМА, 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,
Република Србија, ул. Саве Машковића 3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, ул.
Руже Јовановић 27 а, Београд, www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и заштите
животне средине, ул. Немањина бр. 22-26, Београд, www.merz.gov.rs.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике, ул. Немањина бр.22-26, Београд www.minrzs.gov.rs.
12.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
13.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске
поште на e-mail: subiblioteka@gmail.com bognar.iren@gmail.com, subibliotekarac@gmail.com или
факсом на број 024 521 383, 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 и на својој
интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈН бр 2/14“.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију у року од 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.
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
14.ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА 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.
15.ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води управа за јавне набавке, у
складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није
истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан
је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу једну сопствену бланко меницу за
додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза, у висини од 15% од укупне вредности
уговора без ПДВ-а.
16.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“.
17.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 најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.
У случају истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио дужи гарантни рок.
У случају истог понуђеног рока испоруке и гарантног рока, наручилац ће избор најповољније
понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача чија је понуда пристигла прва
код наручиоца.
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18.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 гарантује да је ималац
права интелектуалне својине.
19.КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
20.НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или
пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за
заштиту права се доставља непосредно препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за
заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим уколико Законом 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, најкасније у року од 2 дана од дана пријема
захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен
од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања.
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење
понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана
пријема одлуке.
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 захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 80.000,00
динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153 позив на број 97 50-016,
сврха: Републичка административна такса, са назнаком набавке на коју се односи и назив
наручиоца, корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона.
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21.ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда
у складу са чланом 109. 3ЈН.
2. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који
се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети
поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком
због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци
(Уколико се предметна добра почну набављати централизованим јавним набавкама).
3. Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложити и
доставити понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.
4. Наручилац је дужан у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне
набавке, објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке, на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници.
5. Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима
припремања понуде из члана 88. ст. 3. 3ЈН.
22.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 10
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
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.
23.РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 3 (три) године у
поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
Наручилац ће одбити понуду ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове (уколико су исти захтевани конкурсном
документацијом),
3) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама и
4) понуђени рок важења понуде је краћи од прописаног.
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VII ПОНУДА бр ______________ од _______________ за јавну набавку мале вредности:
добра – новог путничког аутомобила на лизинг
ЈНMВ БРОЈ 02/14
1/ ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора и
функција:
7.1. 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. У случају подношења заједничке понуде образац
копирати у довoљном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
Датум:

Понуђач
М.П.

_________________

_____________________
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2/ ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
коју ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
коју 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.

Датум:

Понуђач
М.П.

_________________

_____________________
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3/ ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

2)

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:
Име особе за контакт:
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:
Име особе за контакт:
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених
у тaбели, 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.

Датум:

Понуђач
М.П.

_________________

_____________________
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4/ ОБРАЗАЦ ПОНУДА И ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – куповина путничког аутомобила
на лизинг

Валута:
Укупна цена без ПДВ-а

Износ у динарима:

Износ у еврима:

Укупна цена са ПДВ-ом
Обрачунати ПДВ (____%)
Рок и начин плаћања
Рок испоруке
Место и начин испоруке
Гарантни период
Рок важења понуде
7.4.1. Рок и начин плаћања:
Плаћање путем финансијског лизинга: учешће 30%, остатак у 59 једнаких месечних рата, по
испостављеном рачуну за сваки ануитет.
7.4.2. Рок испоруке возила: Рок испоруке путничког возила је ____________дана од дана
закључења Уговора о финансијском лизингу између Купца и Даваоца лизинга.
7.4.3. Место испоруке возила: Наручено добро Купац преузима у продајном месту - салону
добављача у _________________.
7.4.4. Гаранција произвођача понуђеног добра је следећа:3 године или 100000 пређених
километара на мотор, мењач и склопове
7.4.5. Рок за решавање рекламације је 30 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.
7.4.6. Услови сервисирања и поправке: _сервисирање и поправка у овлаштеној
мрежи_______________________________________________
__________________________________________________________________________________
_.
7.4.7. Рок важења понуде износи:_30_ дана од дана отварања понуда.
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7.4.8. Технички опис путничког возила и остале опреме:
Ред.
Бр
1
1.

Назив
2

Јед.
мере
3

Опис захтеваног возила

Опис понуђеног возила

4

5

Димензије возила:
Дужина возила: минимум 4498 мм
Висина возила: минимум 1679мм
Ширина возила (са ретровизорима):
минимум 2004мм
Растојање оптерећеног возила од тла
(клиренс): мимнимални 120 mm
Запремина пртљажниг простор:
минимално 2617 dm3:
Врста возила: путничко возило
Путничко возило
марке „Dacia
Lodgy“,Ambiance
„или
одговарајуће“

Боја возила: металик златно
један сива боја
ком

Број врата: 5
Број седишта: минимално 7
Точкови: минимум челичне фелне
15“ са гумама 185/65R15 88T /
195/55R16 91H
Гаранција на возило: минимално 3
године или 100.000 км
Мотор:
Број цилиндара: рад на 4 цилиндра
Запремина мотора: од 1598 cm3
Снага мотора: од 60,5kw/ 82ks
Погон: на предњој осовини
константан
Мењач: мануални, минимум
петостепени + ход у назад
Гориво: безоловни бензин
Норма/генерација мотора: EURO 5 b
Захтевана опрема:
АBS + систем помоћи при наглом
кочењу
Предњи ваздушни јастук за возача и
сувозача
Предњи бочни ваздушни јастуци
Уздужни кровни носачи
Серво управљач
Електрични подизачи предњих
стакала
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да

не

да

не

да

не

Путни рачунар
Средишњи претинац међу предњим
седиштима с утичницом 12 V
Дељива задња клупа у размери 1/32/3
Затворени претинац испред сувозача
Челични наплатци 15“ Lyric
Даљинско централно закључивање
Централна конзола у сребрној боји
Пакет Ambiance:
Клима уређај
Радио CD MP3 Bluetooth USB AUX
Команде радиа при управљачу
Резервни точак
Пакет за пушаче
Металик боја златно сива

да
да
да

не
не
не

да
да

не
не

да

не

да
да
да
да

не
не
не
не

да
да
да
да
да
да

не
не
не
не
не
не

Напомена: Понуђач у Опису понуђеног возила мора да унесе податке о возилу које
нуди, а у опису захтеване опреме мора да заокружи реч „да,“ или „не“ зависно од тога
дали понуда обухвата осталу опрему.

Датум:

Понуђач:
М.П.

_________________

_____________________
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5/ ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ
У складу са чл. 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________________
(навести
назив
понуђача)
у поступку јавне набавке путничког аутомобила на лизинг, испуњава све услове из чл. 75. и 76.
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) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објаве позива за подношење понуде;
4) 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);
5) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине;
6) Понуђач испуњава додатне услове:
1) да није био у блокади дужој од 7 дана за последњих 6 месеци
2) да има најмање један салон који користи за продају путничког возила
3) да има најмање једног радника који ради на пословима комерцијале
Место:____________
Датум:____________

Понуђач:
М.П.

__________________________

Напомена: уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена њиховим печатом.
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6/ ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА
ЗА ДАВАОЦА ЛИЗИНГА

У складу са 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник даваоца лизинга, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________________
(навести
назив
понуђача)
у поступку јавне набавке путничког аутомобила на лизинг, испуњава све услове из чл. 75. и 76.
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) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објаве позива за подношење понуде;
4) 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);
5) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине;
6) Давалац лизинга има дозволу надлежног органа за обављање делатности, као и Решење
Народне Банке Србије за обављање послова финансијског лизинга (за даваоца лизинга),
коју ће доставити у виду неоверене копије.

Место:____________
Датум:____________

Понуђач:
М.П.

__________________________

Напомена:
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом.
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Уз изјаву прилаже се дозвола надлежног органа за обављање делатности, као и Решење
Народне Банке Србије за обављање послова финансијског лизинга (за даваоца лизинга),
у виду неоверене копије.
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7/ ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 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 путничког аутомобила на лизинг, 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) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објаве позива за подношење понуде;
4) 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).

Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.

__________________________

Напомена: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена
печатом.
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8/ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Табела бр. 1
СТРУКТУРА ЦЕНЕ ИСПОРУЧИОЦА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
Опис
број
1.
Набавна вредност предмета јавне
набавке без ПДВ-а
2.
ПДВ ( %)
3.

Износ у динарима

Износ у еврима

Вредност предмета јавне набавке са
ПДВ-ом (3=1+2)

Табела бр. 2
СТРУКТУРА ЦЕНЕ ДАВАОЦА ЛИЗИНГА
Редни
Опис
број
1.
Номинална каматна стопа %
2.

Ефективна каматна стопа

3.
4.

Укупан износ камате за период
трајања лизинга (36 месеци)
Учешће од 50%

5.

Укупан износ ПДВ- а на камату

6.

Трошкови обраде захтева

7.
8.

Трошкови уписа Уговора у регистар
финансијског лизинга-Агенција за
привредне регистре
Трошкови кредитног бироа

9.

Број рата

10.

Износ месечне рате

11.

БРУТО НАБАВНА ВРЕДНОСТ
ВОЗИЛА ПУТЕМ ФИНАНСИЈСКОГ
ЛИЗИНГА
(4+5+6+7+8+(9x10))

Износ у динарима

Износ у еврима

36

Место: ________________

Понуђач:

Датум: _______________

___________________
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Табелу бр.1 у Обрасцу структуре цене попуњава испоручилац предмета јавне набавке




Под редним бројем 1 попуњава се набавна вредност предмета јавне набавке без ПДВ-а;
Под редним бројем 2 попуњава се ПДВ;
Под редним бројем 3 попуњава се вредност предмета јавне набавке са ПДВ-ом;

Табелу бр.2 у Обрасцу структуре цене попуњава давалац лизинга












Под редним бројем 1 попуњава се номинална каматна стопа %;
Под редним бројем 2 попуњава се ефективна каматна стопа;
Под редним бројем 3 попуњава се укупан износ камате за период трајања лизинга (36
месеци);
Под редним бројем 4 попуњава се износ учешћа од 50%;
Под редним бројем 5 попуњава се укупан износ ПДВ-а на камату;
Под редним бројем 6 попуњава се износ трошкова обраде захтева;
Под редним бројем 7 попуњавају се трошкови уписа Уговора у регистар финансијског
лизинга;
Под редним бројем 8 попуњавају се трошкови кредитног бироа;
Под редним бројем 9 утврђен је број рата;
Под редним бројем 10 попуњава се износ месечне рате и
Под редним бројем 11 попуњава се бруто набавна вредност возила путем финансијског
лизинга.
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9/ 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:
Врсте трошка

Износ трошка у динарима

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 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.

Место: _______________
Датум: ________________

Понуђач:
М.П.

___________________
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10/ 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 добра – путничког аутомобила на лизинг, бр. ЈН 02/14, поднео независно, без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место: _______________
Датум:_______________

Понуђач:
М.П.

__________________

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручилац 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 потупку 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 92. 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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11/ ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 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 добра путничког аутомобила на лизинг, поштовао је обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Место: _______________
Датум:_______________

Понуђач:
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача групе понуђача и оверена њиховим печатом.
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VIII ОБРАЗАЦ МОДЕЛ УГОВОРА

МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ
НОВОГ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА НА ЛИЗИНГ

Закључен у _______________, дана __.__.2014. године, између:
1.____________________________________ из _________________, улица ______________________
кога заступа ____________________________ (у даљем тексту: Продавац)

Матични број:
ПИБ:
Број текућег рачуна:
и
2. Градска библиотека Суботица, цара Душана 2 Суботица кога заступа директор Драган Роквић (у
даљем тексту: Купац)

Матични број: 08065543
ПИБ: 100849546
Број рачуна: 840-120664-43 у Управи за трезор
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја добра - новог путничког аутомобила на лизинг, по спроведеном
поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 2/14, а у свему према Понуди продавца број
_________, од __.__.2014. године, која је саставни део овог Уговора.
Нови путнички аутомобил на лизинг, који је предмет овог Уговора је марке „Dacia“ модел/тип Lodgy
година производње 2014 .
Члан 2.
Продавац се обавезује да ће за потребе Купца извршити испоруку добра из члана 1. овог уговора, у
свему према захтевима из обрасца понуде где су прецизирани предмет и врста добра и према
прихваћеној Понуди Продавца након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности бр. JN 2/14,
а Купац се обавезује да ће извршити плаћање по условима предвиђеним овим Уговором.
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ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Цена новог путничког аутомобила из члана 1. овог Уговора износи _______________ динара без ПДВ
(словима: _____________________________________), односно _________________ динара са ПДВ
(словима:____________________________________)
Бруто набавна вредност возила путем финансијског лизинга (отплата на 59 једнаких месечних рата)
износи
___________________________
динара
/
еура
и
словима
динара:
______________________________, словима евра:______________________.
Купац ће испоручено добро платити путем финансијског лизинга , уз учешће од 30%, а преостали
део у 59 једнаких месечних рата, на основу посебног Уговора о финансијском лизингу који ће се
закључити најкасније у року од 8 дана од дана потписивања овог Уговора.
Уговор о финансијском лизингу за возило описано у члану 1. овог Уговора, Купац и Давалац лизинга
закључиће под условима и елементима које је давалац лизинга доставио у понуди број ___________
од ____________.
Купац може захтевати од Даваоца лизинга да измени одређене чланове Уговора о лизингу који нису у
складу са Законом који је Купац обавезан да примењује или су ти елементи Уговора у супротности са
пословном политиком купца. Купац не може захтевати од Даваоца лизинга да мења комерцијалне и
финансијске елементе Уговора о лизингу које је Давалац лизинга дао у понуди.
Плаћањем последње рате лизинга предмет лизинга прелази у трајно власништво купца. Давалац
лизинга се обавезује да након плаћања последње рате пренесе предмет лизинга у власништво
Купца, односно да изда сва потребна документа ради уписа права власништва у корист Купца.

РОК ИСПОРУКЕ, НАЧИН ИСПОРУКЕ И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 4.
Рок испоруке возила је 45 дана од дана потписивања Уговора о финансијском лизингу између Купца и
Даваоца лизинга.
Испорука возила из члана 1. овог Уговора извршиће се у продајном салону Продавца у
________________.
Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испорученог добра у току или после испоруке.
РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 5.
Рок за решавање рекламације од стране Продавца је ______ дана од дана пријема рекламације у
писменом облику.
У случају неодговарајућег квалитета или у случају да путничко возило није у складу са понудом број
__________ од _______. године, Купац и Давалац лизинга ће записнички констатовати евентуалне
недостатке у квалитету. Возило се неће преузети од стране Купца, а Продавац је обавезан да пре
испоруке отклони све недостатке на возилу или да испоручи друго возило у року од најкасније 30
дана.
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ГАРАНТНИ ПЕРИОД
Члан 6.
Гарантни услови и дужина гаранције прецизирани су у гарантном листу, који је Продавац обавезан
предати Купцу приликом испоруке путничког аутомобила заједно са сервисном књижицом и осталом
документацијом. Дужина гарантног рока не може бити краћи од гарантног рока датог у понуди број
_________ од __________. године.
Редовно одржавање путничког возила у гарантном року вршиће се у времену и интервалима како је
предвиђено сервисном књижицом, односно упутством за употребу.
Ванредно одржавање вршиће се по потреби, у случају кварова који не подлежу гаранцији.
Одржавање у гарантном року обухвата: извршење услуге, уградњу резервних делова, потрошног
материјала и додатне опреме, а наплаћиваће се по ценама из званичног ценовника Продавца.
У току трајања гарантног рока Продавац се обавезује да све евентуалне кварове који се појаве,
поправи без накнаде у законском року и под условима предвиђеним у гарантном року. У случају да то
не уради у предвиђеном року, Продавац је дужан да возило замени новим.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 7.
Овај Уговор се може раскинути споразумно или писаним отказом било које уговорне стране, уколико
друга страна у већој мери не испуњава своју обавезу, а након што је била на то претходно упозорена
писаним путем. Отказни рок је 30 дана.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима и други важећи прописи Републике Србије.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. У немогућности споразумног
решавања спора, уговара се надлежност Привредног суда у Суботици
Члан 8.
Измене и допуне овог уговора вршиће се у писменој форми - Анексом, уз обострану сагласност
уговорних страна. Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) примерка за сваку
уговорну страну.

Продавац:

Купац:

______________________________

_________________________________
Драган Роквић, директор Установе

Напомена:
Модел уговора понуђач мора да попуни у свим ставкама, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да је сагласан са садржином модела уговора. У случају подношења заједничке понуде, односно
понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе
понуђача, односно сви подизвођачи.
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