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1.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Наручилац:
ЈП Комуналац Бечеј, Ловачка 5. Бечеј, позива заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу
понуде у складу са законом и конкурсном документацијом.
Преузимање конкурсне документације заинтересована лица могу остварити од дана објављивањa
Позива за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и на web страници Наручиоца
www.komunalacbecej.com или на адреси наручиоца, Ловачка 5.
Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке ЈНМВ 04/2016 јесте набавка добара - 1 (једнa) моторнa тестерa. Техничке
карактеристике предмета јавне набавке дефинисане су у обрасцу 5 – конкурсне документације.
Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке малe вредности у складу са
Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Јавни позив за предметну јавну набавку је
објављен на Порталу Управе за јавне набавке и web страници наручиоца.
Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је „економски најповољнија понуда“.
Рок и начин подношења понуда:
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 14. 04. 2016.
године до 12,00 часова, у Управној згради наручиоца на адреси ЈП Комуналац Бечеј, 21220 Бечеј ул.
Ловачка бр. 5.
Наручилац ће по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на
његов захтев, издати потврду о пријему. 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.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремена.
У року за подношење понуда 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.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити мења своју понуду.
Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу наручиоца, с тим
да ће на коверти назначити следеће:
„Понуда за јавну набавку мале вредности добра - моторна тестера – ЈНМВ 04/2016 – НЕ
ОТВАРАТИ – „.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, а на полеђини коверте наводи свој тачан назив и
адресу.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Време и место отварања понуда:
Јавно отварање понуда одржаће се 14. 04. 2016. године у 12,10 часова, на адреси наручиоца ЈП
Комуналац Бечеј, Бечеј ул. Ловачка бр.5. у Управној згради Наручиоца.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати
поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће
доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.
Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора:
Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена и која ће садржати нарочито податке из
члана 105. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети у року до 5 дана од дана јавног отварања
понуда.
Лица за контакт су: Балзам Золтан и Оливера Ђурић
Тел. 021 6919 577 / 6911 760
Факс 6915 714,
Е - mail адреса komunbcj@ptt.rs / komunbcj@gmail.com
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2.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Предемет понуде:
Предмет понуде је набавка добара - 1 (једна) моторна тестера за потребе наручиоца према
спецификацији (образац 5.) која је саставни део конкурсне докуменртације.
Језик понуде:
Понуде се достављају на српском језику.
Понуда се доставља у затвореној коверти, на којој је на предњој страни написан текст: „понуда
– не отварати“, назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.
Садржина понуде:
Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама,
што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом.
Понуда треба да садржи све податке, прилоге и обрасце дефинисане конкурсном
документацијом и исти морају бити попуњени читким штампаним словима, потписани и оверени од
стране овлашћеног лица понуђача у свему према конкурсној документацији.
Подносилац понуде сноси све трошкове припреманња и подношења понуде.
Измена понуде:
Понуђач може да измени понуду писменим обавештењем пре истека рока за подношење понуде.
Исправка грешке у поднетим понудама:
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а
место начињене грешке парафира и овери печатом.
Наручилац може да изврши исправке рачунске грешке уочене приликом разматрања понуде, по
окончаном поступку отварања понуде узимајући као релевантне јединичне цене.
Додатна објашњења:
Заинтересовано лице може тражити додатна објашњења у вези са припремом понуде најкасније
три дана пре истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца. Тражити додатна објашњења
телефоном није дозвољено.
Понуде са варијантама:
Понуде са варијантама нису дозвољене.
Критеријум за оцене понуда:
Критеријум за оцену понуда је економски најповољнија понуда.
Оцењивање и рангирање понуда извршиће се на основу следећих елемената
понуђена цена
60 пондера
рок плаћања
20 пондера
рок испоруке
20 пондера
Израчунавање пондера:
Цена – понуђач са најнижом ценом добија максимални број пондера. За остале понуђаче
број пондера се израчунава
најнижа понуђена цена x 60
критеријум цене = --------------------------------------понуђена цена
Рок плаћања - понуђач са најдужим роком плаћања добија максимални број пондера - 20.
За остале понуђаче број пондера се израчунава по формули:
понуђени рок плаћања x 20
критеријум рока плаћања = ----------------------------------------------------најдужи рок плаћања
Рок испоруке - понуђач са најкраћим роком испоруке добија максимални број пондера - 20.
За остале понуђаче број пондера се израчунава по формули:
најкраћи рок испоруке x 20
критеријум рока испоруке = ----------------------------------------------------понуђени рок испоруке
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Уколико два или више понуђача имају исти број бодова као најповољнија биће изабрана понуда
оног понуђача који је добио већи број пондера за - критеријум рока испоруке.
Цена:
Цена мора бити изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом јединично и укупно и мора бити
фиксна.
Ако је у понуди изражена неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чл.92
Закона о јавним набавкама.
Понуђачу није дозвољено да тражи аванс.
Рок важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.
Понуђач је обавезан да попуни, овери печатом и потпише модел уговора, чиме потврђује да је
сагласан са садржином модела уговора.
Наручилац ће у року до 5 дана, од јавног отварања понуда, донети одлуку о додели уговора, а
уговор са најповољнијим понуђачем ће се закључити по истеку рока за подношење захтева за заштиту
права.
Захтев за заштиту права може се поднети наручиоцу у току целог поступка јавне набавке мале
вредности, а након доношења одлуке, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана
пријема одлуке.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или поштом препоручено са
повретницом. Копију захтева за заштиту права, истовремено треба доставити и Републичкој комисији
за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије,
уплати таксу у износу од 60.000,00 динара, сагласно члану 156. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник
Републике Србије бр.124/12, 14/15 и 68/15).
По окончању поступка, на позив наручиоца, понуђач чија је понуда одабрана као најповољнија,
дужан је да одмах приступи закључењу уговора о испоруци - купопродаји прдмета јавне набавке.
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
И УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђаач који испуњава све обавезне услове
прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", бр. 124/2012 14/15 и 68/15).
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама понуђач као доказ о испуњености услова
прописаних чланом 75. и 76. ЗЈН доставља ИЗЈАВУ О ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА дату
под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, а образац ове изјаве чини саставни
део конкурсне документације.
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава додатни услов и то: да
врши услуге сервисирања добара, предмета јавне набавке.
На основу члана 76. став 1. Закона о јавним набавкама понуђач као доказ о испуњености
посебних услова прописаних конкурсном документацијом доставља било који документ из кога се
јасно и недвосмислено може утврдити да је овлашћени сервисер, или да ангажује овлашћеног
сервисера, који врши услуге сервисирања предмета јавне набавке.
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Образац 1.
Назив понуђача _____________________________
Адреса ____________________________________
Матични број ______________________________
ПИБ______________________________________
На основу упућеног јавног позива за јавну набавку мале вредности добра бр 04/2016 - моторна
тестера, достављамо следећу
ПОНУДУ

бр. ______ од ______ 2016.

1. Да квалитетно испоручимо добра у складу са наведеним условима из конкурсне
документације на начин:
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са подизвођачем
(заокружити начин на који се подноси понуда)
Напомена: уколико понуду подноси група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава
печатом овлашћени представник групе понуђача, односно уколико нема овлашћеног представника
сваки понуђач из Групе понуђача потписује и оверава печатом образац понуде.
Укупна вредност понуде изражена
у динарима без ПДВ-а:
__________________________
Словима: ________________________________________________
Укупна вредност понуде изражена
у динарима са ПДВ-ом:
___________________________
Словима: _________________________________________________
2. Рок испоруке добара је _________________ календарских дана од дана потписивања уговора.
3. Рок плаћања је ________ дана од издавања фактуре а након потписивања Уговора.
(не дужи од 45 дана)
4. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.
5. У образцу 5 понуде (спецификација-техничке карактеристије) обавезно навести
марку и модел/тип понуђеног добра.
5. Важност понуде је _____ дана од отварања понуде.
(не краћи од 30 дана).
6. Начин плаћања: вирмански.
Датум: ________________

Име и презиме овлашћеног лица
____________________________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
____________________________
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Образац 2.

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 ________________________________________________________________________________
у поступку јавне набавке добара-моторна тестера ЈНМВ број 4/2016, 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, 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);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине;.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________
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Образац 3.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник,
________________________________________________________________________________________
(уписати: понуђач, члан групе понуђача, подизвођач)
дајем следећу

ИЗЈАВУ
Изјављујемо да __________________________________________________________________________
(пун назив и седиште)
поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________
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Образац 4.
1)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

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:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

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
1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

11.

Образац 5.

Ред
.
бр.
1.

ТРАЖЕНА ДОБРА
спецификација - техничке карактеристике
Јединична цена Јединична цена
Цена са ПДВ-ом
без ПДВ-а
са ПДВ-ом

Назив добра

МОТОРНА
ТЕСТЕРА
МАРКА:

1
комад

________________
МОДЕЛ/ТИП
_________________
- излазна снага:
минимум
3,9 KW/ 5,3 KS;
- тежина без резне
опреме до 6,6 kg;
- дужина пресека
мин. 45 cm
Професионална
примена:
- декомпресивни
вентил
- маркирна линија за
обарање стабла
- компензатор
- бочно затезање
ланца
- дршка и механизам
за лакше стартовање
мотора
- транспарентни
резервоар за гориво
- антивибрациони
систем
- однос масе и снаге
(kg/kw) <1,7
- ланац мин 3/8
- водилица мин 1,6

да
да
да

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

- овлашћени сервис

да

- обезбеђен сервис
резервних делова

да

ПОНУЂАЧ
М.П.

_____________________
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Образац 6.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да понуду за
јавну набавку ЈНМВ 4/2016 - набавка добара - моторна тестера подносим независно без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:_______________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Место:________________

_______________________
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Образац 7.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧАДА
1. При састављању понуде поштовали смо техничке и остале захтеве наручиоца.
2. Располажемо са људским и материјалним ресурсима за извршење предметне набавке.
Овлашћени смо сервисер, односно ангажујемо овлашћеног сервисера, који врши услуге
сервисирања за предмет јавне набавке.
3. Понуду смо саставили по свим условима из конкурсне документације, са њима се у целости
слажемо и они су саставни део понуде.
4. Сагласни смо да потпишемо Уговор састављен према предлогу који је саставни део
конкурсне документације.

Датум: ________________

Име и презиме овлашћеног лица
____________________________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
____________________________
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Образац 8.

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
- моторна тестера Закључен дана ___________ године, између:
1. ЈП Комуналац Бечеј, са седиштем у Бечеју, улица Ловачка 5, кога заступа директор Ковач
Норберт ( у даљем тексту: Наручилац - Купац), МБ: 08069565 ПИБ: 102077315 текући рачун: 3259500700006496-10 код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад
и
2. __________________________________________ са седиштем у ________________________,
улица_____________________, кога заступа __________________________________________________
( у даљем тексту : Понуђач- Продавац)
МБ:_______________________ПИБ:_____________________,текући рачун: _______________________
код банке ___________________________________________________.

Уговорне стране су се сагласиле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог Уговора јесте куповина 1 (једне) моторне тестере у складу са спроведеним
поступком јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 04/2016.
Одлука о додели уговора донета је ____________ године, под бројем ___________.
Члан 2.
Цена добара дата је понудом која је саставни део овог Уговора и укупно износи
________________ дин без ПДВ-а, а _____________ дин. са ПДВ-ом.
Цену утврђену понудом Понуђач нема право да повећа за време извршења овог Уговора.
Члан 3.
Плаћање ће бити извршено у року од ________ дана од издавања фактуре а након потписивања
Уговора.
Рок за извршење испоруке добра је _____________ календарских дана од дана потписивања
уговора.
Члан 4.
Место испоруке добара је седиште Купца.
Члан 5.
Понуђач даје писмену гаранцију за квалитет добара.
Члан 6.
Овај Уговор ступа на правну снагу даном потписивања истог и важи до испуњења обавеза из
овог уговора
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Члан 7.
У случају спора уговорне стране уговарају месну надлежност стварно надлежног суда у Новом
Саду.
Члан 8.
За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона облигационим
односима и Закона о привредним друштвима.
Члан 9.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) задржава свака уговорна
страна.

ЗА ПОНУЂАЧА
___________________________

ЗА НАРУЧИОЦА
__________________________
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Образац 9.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Р.Бр.

Назив произвођача и модела и тип Ком
опреме

1

Цена без ПДВ-а за 1
комад

Цена са ПДВ-ом за 1
комад

1

Датум:_______________

Потпис овлашћеног лица
M.П.

Место:________________

_______________________
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