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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр124/2012, 14/2015 и 68/2015,
у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова («Сл. гласник РС» бр. 86/15),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈНМВ 03/2019 бр. 373/2019 и Решења о образовању
комисије за јавну набавку ЈНМВ 03/2019, бр. 373-1/2019, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредности – добара путем финансијског лизинга
Моторно возило
ЈНМВ бр. 03/19
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина, и опис добара, начин
спровођење контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок испоруке, место
испоруке, финансијски лизинг
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство
како се доказује испуњеност тих услова
Критеријум за доделу уговора
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Образац структура цене са упутством како да се попуни
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве у скалду са чланом 75. став 2. Закона
Образац изјаве о финансијској гаранцији
Образац - Менично овлашћење
Oбразац изјаве о испуњености услова из члана 75. став 1 тачке од 1)-4)

Укупно: 55 страна
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I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 03/19 je добрo путем финансијског лизинга – Набавка возила.
Опис и ознака из општег речника набавки:
Моторна возила – 34100000
Услуге финансијског лизинга – 66114000
2. Опис сваке партије ако је предмет јавне набавке обликован по партијама:
Предметна јавна набавка није обликована по партијама
3. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
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II - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ
II – 1. ОПИС ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГA
Лизинг се уговара на 36 месеци уз 35 % учешћа на бруто вредност предмета лизинга.
Прималац лизинга ће одмах по истеку рока за подношење Захтева за заштиту права послати
обавештење Даваоцу лизинга и Испоручиоцу предмета лизинга да су дужни да потпишу Уговор о
испоруци предмета лизинга.
Давалац лизинга и Испоручилац предмета лизинга су дужни да Уговор о испоруци предмета
потпишу одмах по пријему наведеног обавештења Примаоца лизинга, а најкасније у року од 3 (три)
дана од протека рока за подношење Захтева за заштиту права.
Уговор о испоруци предмета лизинга мора минимално да садржи битне елементе из прихваћене
понуде:
- назив произвођача техничких целина предмета лизинга, њихову марку, тип и годину
производње
- комерцијалне елементе (цену, место, начин и рок испоруке предмета лизинга, гарантни
рок, овлашћени сервис и обавезну документација при испоруци).
Уговорне стране Уговором о испоруци у складу са својим Споразумом о заједничком наступу
морају конкретизовати своје међусобне одговорности као и заједничке и појединачне одговорности
према Примаоцу лизинга у вези са реализацијом Уговора о финансијском лизингу, посебно
одговорност за материјалне недостатке на предмету лизинга.
Потписан Уговор о испоруци предмета лизинга доставља се истог дана Примаоцу лизинга на
одобрење. Прималац лизинга ће одобрити Уговор о испоруци његовим потписивањем без примедби.
У року од 8 (осам) дана по истеку рока за подношење Захтева за заштиту права Прималац лизинга
ће доставити Уговор о предметној јавној набавци Даваоцу лизинга на потписивање.
Уз Уговор о финансијском лизингу доставља се и План отплате. Лизинг накнада уговара се у
динарима или EUR-има, на начин тражен у обрасцу понуде, са укљученим свим трошковима са
непроменљивом каматном стопом. Уколико цена буде исказана у EUR-има, ради оцене понуда за
прерачун у динаре користиће се одговарајући средњи девизни курс НБС на дан када је започето
отварање понуде.
Уговорена накнада и каматна стопа током важења Уговора о финансијском лизингу не могу се
мењати ни по ком основу.
Прималац лизинга ће вршити плаћање својих финансијских обавеза на начин и у роковима који
одреди Давалац лизинга својим Планом отплате. Уколико су месечне рате у плану отплате исказане
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у еурима, за прерачун рате у динаре користиће се одговарајући средњи девизни курс НБС на дан
доспећа рате.
Прималац лизинга има право да изврши превремену исплату уговорене лизинг накнаде. Ову
могућност Прималац лизинга је навео у Моделу уговора. Давалац лизинга даје своју сагласност на
превремену отплату самим учешћем у поступку јавне набавке.
Давалац лизинга искључиви је власник предмета лизинга у периоду важења Уговора о финансијком
лизингу. Ово своје право он стиче по основу Уговора о испоруци.
Обавештење понуђачима:
Ради давања понуде о финансијском лизингу Прималац лизинга дозвољава понуђачима да до рока
за достављање понуда утврде степен његове задужености. Прималац лизинга је спреман да на захтев
потенцијалних понуђача да на увид своје финансијске извештаје за које они, сходно својој
пословној политици, процене да су релевантни за давање понуде.
Контакт особа за увид у финансијске извештаје Примаоца лизинга је Зорана Панић тел. 021/557-781.
II - 2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МОТОРНОГ ВОЗИЛА
Општи услови
Теретно возило N1 категорије (ново) – 1 комад
Под термином „ново“ подразумева се некоришћено возило са уграђеним потпуно новим деловима и
које се након испоруке први пут региструје.
Понуђено возило мора бити у складу са важећим законским прописима Републике Србије,
Правилником о подели моторних возила и прикључних возила и техничким условима за возила у
саобраћају на путевима и Законом о безбедности саобраћаја.
За сваку могућу неусаглашеност карактеристика понуђеног возила са законима, правилницима и
стандардима Републике Србије и / или Европске уније, у потпуности одговара испоручилац
моторног возила.
Сви материјали од којих је возило израђено не смеју ни на који начин здравствено да штете свим
лицима која су у контакту са возилом.
У случају пожара на возилу не смеју да настану отровни и агресивни гасови као продукт сагоревања.
Возило које је предмет ове набавке мора имати најмање следеће техничке карактеристике:
- Година производње: 2019.
- Димензије возила:
-

Дужина возила у мм: мин 4242 макс 4350
Ширина возила у мм: мин 1784 макс 1854
Запремина пртљажника: мин 410 макс 500 лит
Висина возила у мм: мин 1655 макс 1680
Међуосовинско растојање возила: мин 2612 макс 2655 мм
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-

Корисна носивост: 465 кг
Број места за седење: 4
Број врата: 5

- Карактеристике мотора:
- Запремина мотора: мин 1598 макс 1799 цм3
- Погон: на обе осовине константан – Не
- Гориво: евро дизел
- Мотор: редни са воденим хлађењем
- Снага мотора у kW: мин 88 макс 100
- Мењач: мануални, мин. 6 брзина + ход уназад
- Норма / генерација мотора: мин. Еуро 6
- Минимално захтевана опрема предметног возила:
- Клима уређај аутоматски
- ABS + EBD + ESP + ASR + MSR + HILL HOLDER
- Ваздушни јастуци (air bag) предњи и бочни за возача и сувозача
- Серво волан са командама за радио и телефон, подесив по висини и дубини
- Волан и ручица мењача обложени кожом
- Седиште возача подесиво по висини
- Алуминијумске фелне мин. 17“
- Путни рачунар
- Задњи сензори за паркирање
- Темпомат
- Навигација
- Радио MP3 са екраном осетљивим на додир 7”
- Bluetooth – телефонирање без употребе руку
- Паркинг камера
- Магленке предње и задње
- Електро подесиви ретровизори са одмрзавањем
- Кодирани кључ – имобилајзер
- Централно даљинско закључавање и откључавање
- Електро-подизачи предњих и задњих бочних стакала
- Електро подесиви спољни ретровизори са грејачима
- Предњи и задњи наслон за руку
- Утичница 12V
- Резервни точак са прибором за промену истог
- Боја: Зелено метализирана, кров црне боје
- Обавезан безбедоносни комплет (опрема за пружање прве помоћи величине „Б“, флуоресцентни
прслук, троугао, трака за вучу 3т, комплет резервних сијалица у складу са ЗОБС)
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Напомена:
Понуђач Испоручилац предмета лизинга- мора да достави уз понуду каталог, проспект или неки
други документ произвођача возила које нуди, који мора да садржи доказ да понуђено возило
испуњава све захтеве из техничке спецификације предмета јавне набавке како је дефинисано овом
конкурсном документацијом, као и копију СОС сертификата (Certificat de conformité) издат од
стране произвођача уколико у тренутку подношења понуде исти поседује.
У случају да возило није још увек произведено и увезено у Р.Србију, понуђач ће као саставни део
понуде доставити изјаву на свом меморандуму, којом ће се обавезати да ће приликом испоруке
возила обавезно доставити СОС сертификат.
Уколико су захтевани Проспекти произвођача на страном језику, доставља се и њихов превод на
српски језик извршен од стране судског преводиоца за страни језик на коме је написан Проспект.
Превод мора бити оверен печатом судског преводиоца.
II - 3. КВАЛИТЕТ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА
Под квалитетом моторног возила подразумева се да његове техничка целина испуњава минимално
све техничке и функционалне карактеристике које је Наручилац захтевао и навео у тачки II-2. овог
поглавља.
II- 4. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ИСПОРУЧЕНОГ ВОЗИЛА
Приликом испоруке Прималац лизинга ће утврђивати (контролисати) квалитет испорученог возила
тј. упоређиваће његове техничке карактеристике са карактеристикама које је одабрани понуђач
навео у Описима достављеним уз понуду.
Прималац лизинга ће такође функционално тестирати испоручено возило тј. провераваће да ли су
његове радне карактеристике у складу са онима које је понуђач коме је додељен уговор навео у
Описима достављеним уз понуду.
Уколико се приликом контроле квалитета испорученог возила утврди да он има недостатке
констатоваће се о каквим се недостацима ради тј. да ли су они отклоњиви или неотклоњиви.
Отклоњиве недостатке Прималац лизинга ће рекламирати тј. захтеваће од Испоручиоца да исте
отклони одмах. Рок за отклањање недостатака износи максимално 5 дана од дана рекламације. У
случају непоступања по рекламацији Прималац лизинга неће примити такво возило (вратиће га
Испоручиоцу). Протоколом о примопредаји констатоваће се враћање возила због непоступања по
рекламацији а Уговор о финансијском лизингу са Даваоцем лизинга ће бити раскинут.
Неотклоњиве недостатке Прималац лизинга неће рекламирати већ ће их одмах вратити
Испоручиоцу. Протоколом о примопредаји констатоваће се враћање возила јер има неотклоњиве
недостатке а Уговор о финансијском лизингу са Даваоцем лизинга ће бити раскинут.
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Поступак спровођења контроле квалитета одређен је и Моделом уговора.
Прималац лизинга задржава право да, уколико изрази сумњу у испоручени квалитет добара који се
испоручује, затражи замену или проверу квалитета од надлежне организације или установе (све
трошкове сноси изабрани понуђач уколико се докаже да је Прималац лизинга био у праву).
У случају спора око контроле техничких и функционалних карактеристика односно квалитета
између Примаоца лизинга и одабраног понуђача меродавна је оцена Машинског факултета у Новом
Саду.
II - 5. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА, ПРЕДАЈА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРОТОКОЛ О ПРИМОПРЕДАЈИ
Рок испоруке: Максимални рок испоруке возила је 50 дана од дана потписивања уговора о
финансијском лизингу између Наручиоца и Даваоца лизинга, у свему према Уговору о испоруци
на који ће у смислу члана 6. став 10. Закона о финансијском лизингу, Наручилац у својству
Примаоца лизинга дати своје одобрење.
Место испоруке: Возило ће бити испоручено на адреси Наручиоца, Булевар Михајла Пупина 20
21000 Нови Сад, о чему ће бити сачињен Записник/Протокол о примопредаји, који ће бити потписан
од стране представника Наручиоца, Испоручиоца добара и Даваоца лизинга.
Документација уз испоручено возило:
- Упутство за руковање и одржавање возилом
- Сервисне књижица за отклањање неисправности у гарантном року
- Комплетна документација неопходна за регистрацију возила укључујући и извршен
технички преглед
- Фактуру за испоручено возило (три примерка)
Уколико је неки од докумената на страном језику пре предаје возила Примаоцу лизинга мора бити
преведен на српски језик од стране судског преводиоца. Превод мора бити оверен печатом судског
преводица.
Документација се доставља при испоруци возила.
Протокол/записник о примопредаји сачињава се по завршеној примопредаји возила.
Протоколом/записником о примопредаји утврдиће се:
- околност да ли испоручено возило испуњава техничке и функционалне карактеристике и
захтевани квалитет.
- околност да ли испоручено возило има отклоњиве или неотклоњиве недостатке, у случају
неотклоњивих недостатака Протоколом о примопредаји констатоваће се враћање возила
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-

-

околност да ли постоје отклоњиви технички недостаци испорученог возила тј.
рекламација отклоњивих недостатака и рок за њихово отклањање. У случају непоступања
по рекламацији Протоколом ће се констатовати враћање таквог возила
околност која се односи на поштовање уговореног рока испоруке. У случају доцње
констатоваће се број дана кашњења
околност да ли је Примаоцу лизинга при испоруци достављена комплетна документација
наведена у претходном ставу овог техничког описа и да ли је на возилу урађен
„нулти“ сервис.

Протокол о примопредаји обавезно мора да садржи пословно име и седиште Испоручиоца предмета
лизинга, Даваоца лизинга и Примаоца лизинга, марку, тип, произвођача и годину производње
возила, број и датум уговора о јавној набавци, датум и место испоруке.
Протокол о примопредаји потписују овлашћена лица Примаоца лизинга и Испоручиоца предмета
лизинга. Копија потписаног Протокола о примопредаји доставља се Даваоцу лизинга истог дана.
II - 7. СЕРВИС, ГАРАНТНИ РОК И СЕРВИСНИ РОКОВИ ЗА ВОЗИЛО
Обезбеђење сервиса:
Понуђач - Испоручилац предмета лизинга је дужан да за понуђено возило обезбеди овлашћени
сервис за његово сервисирање у гарантном року.
Под овлашћеним сервисом подразумева се да је сервис овластио произвођач возила за његово
сервисирање у гарантном року.
Овлашћени сервис-и могу бити у власништву понуђача или обезбеђени по основу уговора.
Докази о начину обезбеђења сервиса наведени су у додатним условима за учешће у овом поступку
јавне набавке (поглавље III конкурсне документације).
Минималан гарантни рокoви:
Минимални гарантни рок за целокупно возило / мотор не може бити краћи од 60 месеци од дана
испоруке добара или пређених 200.000 километара.
Минимални гарантни рок за постојаност боје не може бити краћи од 36 месеци од дана испоруке
добара.
Минимални гаранти рок за каросерију (антикорозивну заштиту) не може бити краћи од 96 месеци
од дана испоруке добара.
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде. Не могу се прихватити
непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од-до, и сл.). У случају да понуђач
непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом.
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III – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА
1.1.

Право а учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст.
1 тач. 1 Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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);
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 предвиђену Законом о финансијском лизингу (Давалац лизинга) (чл. 75. ст. 1. тач. 5
Закона)
6) Да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде (чл. 75. ст. 2. Закона)
1.2.

Право а учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чл. 76. Закона, и то:
1) Понуђач располаже неопходним техничким капацитетом:

Понуђач – Испоручилац предмета лизинга у моменту подношења понуде има обезбеђен најмање
један овлашћени сервис за сервисирање возила које нуди у гарантним роковима на територији Града
Новог Сада.
Под овлашћеним сервисом подразумева се да је произвођач возила званично овластио такав сервис
да у његово име врши сервисирање – отклањање недостатака на понуђеном возилу у гарантним
роковима.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем Изјаве наведене у одељку XIV осим услова из члана 75. ст.1 тач. 5) Закона – где се као
доказ доставља: Дозвола Народне банке Србије за обављање послова финансијског лизинга.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем:
1) Услов техничког капацитета - Доказ:
а) у случају да је овлашћени сервис у власништву понуђача доказ је
• важећи Уговор склопљен између произвођача возила и понуђача – Испоручиоца.
Из садржаја уговора недвосмислено се мора утврдити да је за понуђено возило
обезбеђен сервис у гарантном року.
ИЛИ
• овлашћење или потврда којом произвођач возила или његов овашћени представник на
територији Републике Србије, овлашћује понуђача да сервисира понуђено возило у
гарантном року под условом да му се додели Уговор у овом поступку јавне набавке
б) у случају да овлашћени сервис није у власништву понуђача доказ је
• важећи уговор закључен између понуђача – Испоручиоца предмета лизинга и
овлашћеног/их сервиса
ИЛИ
• овлашћење или потврда којом произвођач возила или његов овашћени представник на
територији Републике Србије, овлашћује понуђени сервис да сервисира понуђено
возило у гарантном року под условом да му се додели Уговор у овом поступку јавне
набавке
Услови које мора да испуни сваки члан групе понуђача:
Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из
члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем Изјаве наведене у одељку XIV.
Услове у вези са техничким капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно,
а на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације. Услов из
члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона
Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали
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.
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У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са обрасцем из поглавља XI
конкурсне документације. Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, у
своје име.
Начин достављања доказа:
Као доказ испуњености обавезних услова за учешће понуђач у понуди подноси Изјаву којом
понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне
услове, а у складу са чланом 77. став 4. Закона.
Понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са одељку XIV - конкурсне документације. Ова изјава се
подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача у своје име.
Понуђач у понуди подноси и напред наведене доказе и изјаве о испуњености додатних услова за
учешће.
Начин достављања доказа по позиву Наручиоца:
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о
испуњености услова за учешће и то:
Правно лице:
1.- извод из регистра Агенције за привредне регистре Републике Србије, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда
2.- извод из казнене евиденције, односно уверење 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;
1. извод из казнене евиденције надлежног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица (УВЕРЕЊЕ
ОСНОВНОГ СУДА које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, на чијем подручју је седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;
Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела
која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења
Основног суда доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се
потврђује да понуђач /правно лице/ није осуђиван за кривична дела против привреде и
кривично дело примања мита);
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2. извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у
Београду; С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је
обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
3. уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова за законског/е заступника/е – захтев за издавање овог уверења може се поднети
према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији
(«Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој
територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.
Ако је више законских заступника за сваког se доставља уверење из казнене евиденције.
(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)
3.- уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода
(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)
Предузетник:
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;
- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења
(сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ»,
бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то
лице рођено), али и према месту пребивалишта
(доказ не старији од два месеца пре отварања понуда)
3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода;
(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави
тражене доказе, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Наручилац може, истовремено, затражити копију наведених доказа о испуњености обавезних услова
за учешће и од свих осталих понуђача који су учествовали у предметном поступку јавне набавке.
Поред наведеног, Наручилац може затражити да понуђач достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа.
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Наручилац може користити одговарајуће доказе које има за понуђача из других поступака код
Наручиоца.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ.
У случају сумње у истинитост достављених података у вези са условима, Наручилац задржава право
провере на основу релевантних доказа. Уколико Наручилац утврди да је понуђач приказивао
неистините податке или да су документа лажна, понуда тог понуђача ће бити одбијена.
Понуђач је дужан да без одлагања у писаном облику 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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IV - КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Одлука о додели уговора биће донета на основу критеријума „Најнижа понуђена цена“.
У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и најнижа,
Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се
одржати извлачење путем жреба.
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену.
Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће
називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире
ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не
присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник о спроведеном извлачењу путем
жреба.
На жреб ће бити позвани сви понуђачи са једнаким понудама, а о чему ће бити благовремено
обавештени.
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V – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима Наручиоца у погледу
садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о јавној набавци
услуга. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове за учешће у поступку јавне набавке,
а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном документацијом.
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У
ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у
потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба
попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне
документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за
заступање понуђача.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место
начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.
Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као
заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави
овлашћење за заступање, односно потписивање понуде или потписивање уговора.
3.НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да
се приликом отварања понуда 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 чланова групе понуђача.
Понуду доставити на адресу:
Регионална развојна агенција Бачка д.о.о., 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 20
са назнаком:
«Понуда за јавну набавку, ЈНМВ бр. 03/19 – НЕ ОТВАРАТИ»
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Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца најкасније до
11.10.2019. године до 15:00 часова (у случају да задњи дан рока пада у нерадни дан или празник,
као последњи дан рока рачуна се први наредни радни дан). Отварање понуда обавиће се истог дана,
у 15:30 часова у просторијама Наручиоца на адреси Булевар Михајла Пупина 20, Нови Сад.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико
је понуда достављена непосредно, Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.
Понуда која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
4. ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ
Садржину понуде чине, поред Обрасца понуде, сви докази и Изјава о испуњености услова из чл. 75.
и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77.- овог закона, који су наведени у конкурсној
документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:
Понуда мора да садржи:
•

попуњен, потписан и оверен Образац понуде,

•

попуњен, потписан и оверен Образац структуре цене,

•

потписан и оверен Модел уговора,

•

попуњен, потписан и оверен Образац трошкова припреме понуде (по потреби),

•

попуњен, потписан и оверен Образац - Изјава о независној понуди,

•

попуњен, потписан и оверен Образац – Изјава, у складу са чланом 75. став 2. Закона,

•

попуњен, потписан и оверен Образац – Изјава о финансијској гаранцији,

•

доказе испуњености додатних услова из члана 76. Закона предвиђених чланом 77. Закона и овом
конкурсном документацијом,

•

обрасце и доказе у складу са одељком III. у случају да група понуђача подноси заједничку
понуду,

•

документа наведена у поглављу 2. конкурсне документације којима се доказује да понуђено
возило испуњава захтеване техничке карактеристике,

•

План отплате

•

попуњен, потписан и оверен Образац.- Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. став 1.
Закона о јавним набавкама,
Споразум о заједничком извршењу набавке.

•
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Попуњавање, оверавање и потписивање образаца у заједничкој понуди:
1. Давалац лизинга и Испоручилац предмета лизинга као чланови групе понуђача попуњавају,
потписују у оверавају, заједно у једном примерку
•

Образац понуде

•

Образац структуре цене

•

Образац трошкова припреме понуде (по потреби)

2. члан групе понуђача који је Давалац лизинга потписује и оверава у једном примерку
•

Модела уговора о финансијском лизингу

3. сваки члан групе понуђача за себе попуњава, потписује и оверава
•

образац Изјаве о независној понуди

•

образац Изјаве о у складу са чланом 75. став 2. Закона

•

образац Изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75. став 1. Закона о јавним
набавкама,

4. члан групе понуђача који ће доставити меницу као средство финансијског обезбеђења доброг
извршења посла попуњава, потписује и оверава
•

образац Изјаве о финансијској гаранцији.

•

образац меничног овлашћења

5. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка није обликована по партијама.
6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
7. 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 наручиоца са назнаком:
«Измена понуде за јавну набавку, ЈНМВ бр. 03/19 – НЕ ОТВАРАТИ» или
«Допуна понуде за јавну набавку, ЈНМВ бр. 03/19 – НЕ ОТВАРАТИ» или
«Опозив понуде за јавну набавку, ЈНМВ бр. 03/19 – НЕ ОТВАРАТИ» или
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«Измена и допуна понуде за јавну набавку, ЈНМВ бр. 03/19 – НЕ ОТВАРАТИ»
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити мења своју понуду.
8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Понуђач може поднети само једну понуду.
Имајући у виду да је предмет набавке - лизинг добара, понуду у предметном поступку може
поднети само група понуђача у коју ће као чланови бити укључени Давалац лизинга и Испоручилац
предмета лизинга.
Понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој
понуди.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи да понуду подноси као заједничку понуду.
9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Подношење понуде са подизвођачем у предметном поступку није могуће.
10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Заједничку понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је 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. и 5. Закона о јавним набавкама и то:
•

податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

•

опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;

•

неограниченој солидарној одговорности понуђача из групе према Наручиоцу у складу са
Законом.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу
III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
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11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Прималац лизинга ће предмет лизинга плаћати путем финансијског лизинга на 36 лизинг рата у
складу са прихваћеним Обрачуном лизинг накнаде и прихваћеним Обрачуном других трошкова који
настану закључењем Уговора о финансијском лизингу као и прихваћеним Планом отплате који му
се достави уз понуду.
Прималац лизинга обавештава понуђаче да ће започети плаћање по испоруци предмета лизинга а у
свему према Плану отплате који му достави Давалац лизинга. Опис услова плаћања одређен је
Моделом уговора.
Прималац лизинга задржава право да изврши исплату укупне лизинг накнаде пре истека рока од 36
месеци. Ову могућност Прималац лизинга је навео и у Моделу уговора. Сагласност са могућношћу
превремене отплате понуђачи дају самим учешћем у поступку јавне набавке.
11.2. Захтев у погледу рока и места испоруке
Рок испоруке: Максимални рок испоруке возила је 50 дана од дана потписивања уговора о
финансијском лизингу између Наручиоца и Даваоца лизинга, у свему према Уговору о испоруци
на који ће у смислу члана 6. став 10. Закона о финансијском лизингу, Наручилац у својству
Примаоца лизинга дати своје одобрење.
Место испоруке: Возило ће бити испоручено на адреси Наручиоца, Булевар Михајла Пупина 20
21000 Нови Сад, , о чему ће бити сачињен Записник/Протокол о примопредаји, који ће бити
потписан од стране представника Наручиоца, Испоручиоца добара и Даваоца лизинга.
9.3. Захтеви у погледу гаратног рока
Минимални гарантни рок за целокупно возило / мотор не може бити краћи од 60 месеци од дана
испоруке добара или пређених 200.000 километара.
Минимални гарантни рок за постојаност боје не може бити краћи од 36 месеци од дана испоруке
добара.
Минимални гаранти рок за каросерију (антикорозивну заштиту) не може бити краћи од 96 месеци
од дана испоруке добара.
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде. Не могу се прихватити
непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од-до, и сл.). У случају да понуђач
непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом.
9.4 Захтеви 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.
Понуђачи који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
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12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цене се у обрасцу понуде исказују у динарима, са и без пореза на додатну вредност, са урачунатим
свим трошковима (набавка, испорука, транспорт и други трошкови који утичу на цену у понуди)
које понуђач има у реализацији предметне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир
цена без пореза на додатну вредност. Цена може бити исказана и у EUR-има, с тим што ће се, ради
оцене понуда за прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс НБС на дан када је
започето отварање понуде.
Цена укључује и лизинг накнаду и друге трошкове који настају закључењем уговора о
финансијском лизингу.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено
искаже у динарима.
Наручилац као Прималац лизинга није креирао образац Плана отплате финансијског лизинга будући
да је његова форма и обавезна садржина предвиђе Упутством за примену одлуке о минималним
условима за закључење уговора о финансијском лизингу и о начину исказивања лизинг накнаде и
других трошкова који настају закључењем тог уговора („Сл. Гласник РС“ бр. 91/2010). Понуђач Давалац лизинга је обавезан да изради и достави План отплате. При изради Плана отплате Давалац
лизинга је дужан да води рачуна о понуђеној вредности предмета лизинга од стране његовог
Испоручиоца као и о елементима обрачуна који произилазе из комерцијалне политике Даваоца
лизинга односно његове заинтересованости да закључи Уговор у овом поступку јавне набавке. План
отплате се доставља уз Уговор о финансијском лизингу. План отплате мора бити у складу са
Планом отплате који је достављен Примаоцу лизинга уз понуду из поступка јавне набавке.
Уколико су месечне рате у плану отплате исказане у еурима, за прерачун рате у динаре користиће се
одговарајући средњи девизни курс НБС на дан доспећа рате.
Прималац лизинга не захтева нити је креирао образац информативне понуде будући да спроводи
поступак јавне набавке и да Конкурсна документација садржи све елементе прописане Одлуком о
минималним условима за закључење уговора о финансијском лизингу и о начину исказивања
лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем тог Уговора.
13. ЗАШТИТA ПОВЕРЉИВОСТИ
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ

ПОДАТАКА

КОЈЕ

НАРУЧИЛАЦ

СТАВЉА

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на располагање.
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14. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИСУ
ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (НЕГАТИВНА
РЕФЕРЕНЦА)
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре
објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:
1)

поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

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;

4)

одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти
предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ наведеног може бити:
1)

правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2)
исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке
или испуњења уговорних обавеза;
3)

исправа о наплаћеној уговорној казни;

4)

рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5)
изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
6)
доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
7)
други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење
обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други Наручилац ако је предмет
јавне набавке истоврсан.
Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико
утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.
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15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Понуђач може, у писменом облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде која појашњења Наручилац мора примити најкасније пет дана пре истека рока
за подношење понуда, са назнаком: „Објашњења – позив за јавну набавку мале вредности бр.
03/19“ Захтев за појашњењима у вези припремања понуде заинтересовано лице ће упутити на e-mail
zorana.panic@rda-backa.rs радним данима (понедељак – петак) у радно време Наручиоца од 08
часова до 16 часова. Захтев примљен после наведедног радног времена ће бити третиран као захтев
који је примљен код Наручиоца првог следећег радног дана. У захтеву за додатним појашњењем
заинтересовано лице може указати Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности
у конкурсној документацији.
Наручилац ће у року од три дана по пријему таквог захтева свој одговор објавити на Порталу
јавних набавки и својој интернет страници.
Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона и у складу са
13-им начелним ставом Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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.
16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШЕЊЕ
КОНТРОЛЕ
После отварања понуда Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача.
Уколико оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код
понуђача, Наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно
да омогући контролу (увид) код понуђача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунарских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
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17. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА
Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом утврђени
или означени као поверљиви.
Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди.
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи
ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су
прописима означени као поверљиви.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима
имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. Ако се
као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати
понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник
изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се. Ако
понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће
третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из
понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.
18. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
Наручиоца накнаду трошкова.
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.
У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови прибављања средства
обезбеђења, који могу бити надокнађени у Законом прописаном случају.
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈИ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве је дат у поглављу XI
конкурсне документације).
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe
свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.
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21. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње,
осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес
за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи
штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу, са назнаком „Захтев за заштиту права јнмв. бр.
03/19“.
Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за
заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд, Немањина 22-26.
Захтев за заштиту права садржи:
1.
назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2.
назив и адресу наручиоца;
3.
податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4.
повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5.
чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6.
потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;
7.
потпис подносиоца.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца
најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. , и
уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на
евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева
за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу
са одредбама члана 150. Закона.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права,
које садржи податке из Прилога 3Љ Закона.
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Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту
права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да
зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна:
840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 0117, сврха: ЗЗП, Регионална развојна
агенција Бачка д.о.о, јнмв. бр. 03/19, корисник: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од
60.000,00 динара.
Упутство о уплати таксе је јавно доступно на сајту Републичке комисије за заштиту права у
поступцима јавних набавки: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativnetakse.html

22. РОК У КОМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од осам
дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, одбије да потпише уговор или не потпише
уговор у наведеном року, Наручилац ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци закључити са
првим следећим најповољнијим понуђачем.
Уколико изабрани понуђач не достави меницу за добро извршење посла приликом потписивања
уговора, сматраће се да је одбио да потпише уговор.
У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани понуђач ће бити
позван да приступи закључењу уговора пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.
Наручилац ће као Прималац лизинга одмах по истеку рока за подношење захтева за заштиту права
послати обавештење Даваоцу лизинга и Испоручиоцу предмета лизинга да су дужни да потпишу
Уговор о испоруци предмета лизинга.
Давалац лизинга и Испоручилац предмета лизинга су дужни да Уговор о испоруци предмета
потпишу одмах по пријему наведеног обавештења Примаоца лизинга, а најкасније у року од 3 (три)
дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Уговор о испоруци предмета лизинга мора минимално да садржи битне елементе из прихваћене
понуде:
1. Назив произвођача техничких целина предмета лизинга, њихову марку, тип и годину производње
2. Комерцијалне елементе (цену, место, начин и рок испоруке предмета лизинга, гарантни рок,
овлашћени сервис, рок обуке руковаоца и обавезну документација при испоруци).
3. Одредбу да је Давалац лизинга једини власник предмета лизинга за време трајања Уговора о
финансијском лизингу.
Потписани Уговор о испоруци предмета лизинга доставља се Примаоцу лизинга на потписивање
односно на давање сагласности.
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Потписан Уговор о испоруци је услов за закључење Уговора о јавној набавци (Уговора о
финансијском лизингу).
23. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да приликом потписивања уговора достави:
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствена меницу, која
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити
оверена печатом потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од вредности уговора без
ПДВ-а, и клаузулама: безусловна и платива на први позив. Уз меницу мора бити достављена копија
картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у
меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице мора бити дужи 10 дана од рока трајања уговора
(толики број дана се наводи и у меничном овлашћењу – писму). Ако је понуда дата у EUR-има,
износ на меничним овлашћењима добија се израчунавањем 10% од динарске противвредности по
средњем девизном курсу НБС на дан издавања менице.
У вези са овим понуђач у понуди доставља Изјаву која је дата у поглавњу XII конкурсне
документације.
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико понуђач не изврши своје уговорне обавезе у роковима
и на начин предвиђен уговором. Модел меничног овлашћења је дат у поглављу XIII конкурсне
документације.
Меница се доставља приликом потписивања уговора.
Уколико понуђач не достави меницу приликом потписивања уговора, сматраће се да је одбио да
потпише уговор, чиме ће стећи услов за доделу негативне референце, а Наручилац ће одлучити да
ли ће уговор о јавној набавци закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем који ће,
такође, имати обавезу достављања наведеног средстава финансијског обезбеђења.
24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Обавезе Примаоца лизинга уговорене Уговором о финансијском лизингу не могу се мењати током
важења Уговора осим у случају превремене отплате.
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
- Теретно возило N1 категорије
- Година производње: 2019.
- Димензије возила:
- Дужина возила у мм: мин 4242 макс 4350
- Ширина возила у мм: мин 1784 макс 1854
- Запремина пртљажника: мин 410 макс 500 лит
- Висина возила у мм: мин 1655 макс 1680
- Међуосовинско растојање возила: мин 2612 макс 2655 мм
- Корисна носивост: 465 килограма
- Број места за седење: 4
- Број врата: 5
- Карактеристике мотора:
- Запремина мотора: мин 1598 макс 1799 цм3
- Погон: на обе осовине константан – Не
- Гориво: евро дизел
- Мотор: редни са воденим хлађењем
- Снага мотора у kW: мин 88 макс 100
- Мењач: мануални, мин. 6 брзина + ход уназад
- Норма / генерација мотора: мин. Еуро 6
- Минимално захтевана опрема предметног возила:
- Клима уређај аутоматски
- ABS + EBD + ESP + ASR + MSR + HILL HOLDER
- Ваздушни јастуци (air bag) предњи и бочни за возача и сувозача
- Серво волан са командама за радио и телефон, подесив по висини и дубини
- Волан и ручица мењача обложени кожом
- Седиште возача подесиво по висини
- Алуминијумске фелне мин. 17“
- Путни рачунар
- Задњи сензори за паркирање
- Темпомат
- Навигација
- Радио MP3 са екраном осетљивим на додир 7”
- Bluetooth – телефонирање без употребе руку
- Паркинг камера
- Магленке предње и задње
- Електро подесиви ретровизори са одмрзавањем
- Кодирани кључ – имобилајзер
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-

Централно даљинско закључавање и откључавање
Електро-подизачи предњих и задњих бочних стакала
Електро подесиви спољни ретровизори са грејачима
Предњи и задњи наслон за руку
Утичница 12V
Резервни точак са прибором за промену истог
Боја: Зелено метализирана, кров црне боје
Обавезан безбедоносни комплет (опрема за пружање прве помоћи величине „Б“, флуоресцентни
прслук, троугао, трака за вучу 3т, комплет резервних сијалица у складу са ЗОБС)

Понуђач Испоручилац предмета лизинга- мора да достави уз понуду каталог, проспект или неки
други документ произвођача возила које нуди, који мора да садржи доказ да понуђено возило
испуњава све захтеве из техничке спецификације предмета јавне набавке како је дефинисано овом
конкурсном документацијом, као и копију СОС сертификата (Certificat de conformité) издат од
стране произвођача уколико у тренутку подношења понуде исти поседује.
У случају да возило није још увек произведено и увезено у Р.Србију, понуђач ће као саставни део
понуде доставити изјаву на свом меморандуму, којом ће се обавезати да ће приликом испоруке
возила обавезно доставити СОС сертификат.
Уколико су захтевани Проспекти произвођача на страном језику, доставља се и њихов превод на
српски језик извршен од стране судског преводиоца за страни језик на коме је написан Проспект.
Превод мора бити оверен печатом судског преводиоца.
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VI - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _____________ од ___________ године, за јавну набавку моторног возила путем
финансијског лизинга на 36 месеци ............ 1 комад, ЈНМВ број 03/19
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ – ИСПОРУЧИОЦУ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача:
Назив банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора:
Име контакт особе:
Електронска адреса E-mail:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ – ДАВАЛАЦ ПРЕДМЕТА
ЛИЗИНГА

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Овлашћена особа:
Име особе за контакт:
Електронска адреса E-mail:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Овлашћена особа:
Име особе за контакт:
Електронска адреса E-mail:

3)

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

Регионална развојна агенција Бачка д.о.о. Нови Сад ЈНМВ 03/19 Моторно возило
31-55

Електронска адреса E-mail:
Напомена:
Табелу «Подаци о учеснику у заједничкој понуди» попуњавају 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 учесника у заједничкој понуди.
4) ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – моторно возило путем финансијског лизинга
Цена финансијског лизинга без ПДВ-а:
(у цену су укључени сви трошкови и накнаде
који произилазе из финансијског лизинга )
Износ ПДВ-а
Цена финансијског лизинга са ПДВ-ом:
(у цену су укључени сви трошкови и накнаде
који произилазе из финансијског лизинга)
Укупан број рата лизинг накнаде:
36 рата
Кратак опис услова, начина и рокова плаћања
које од Примаоца лизинга захтева Давалац
почевши од закључења Уговора о
финансијском лизингу до коначне отплате
(прилог План отплате финансијског лизинга)
Гарантни рок за целокупно возило / мотор (не
може бити краћи од 60 месеци од дана испоруке ____________________________месеци
добара или пређених 200.000 километара.)
Гарантни рок за постојаност боје (не може бити
_____________________________месеци
краћи од 36 месеци од дана испоруке добара).
Гарантни рок за каросерију (антикорозивну
заштиту не може бити краћи од 96 месеци од
_____________________________месеци
дана испоруке добара.)
Рок испоруке: (максимално 50 дана)
_____ дана од дана потписа Уговора о јавној
набавци
Место испоруке:
Рок важења понуде: (не краћи од 30 дана)

Нови Сад – седиште Наручиоца, Булевар
Михајла Пупина 20
_____________дана од дана отварања понуда
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Цене се исказују у динарима или еврима.
Цена изражена у страној валути (EUR) ради оцене понуда за прерачун у динаре користиће се званични
средњи курс НБС на дан отварања понуда.

5. ОВЛАШЋЕНИ СЕРВИС ЗА СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА У ГАРАНТНОМ РОКУ
Назив овлашћеног сервиса:
Локација овлашћеног сервиса:
Напомена: Обезбеђење овлашћеног сервиса и докази о начину обезбеђења сервиса дефинисани
су као додатни услов за учешће у овом поступку јавне набавке

Датум

Потпис понуђача
(Давалац лизинга)
М.П.

___________________

__________________________

Датум

Потпис понуђача
(Испоручилац предмета лизинга)
М.П.

___________________

__________________________
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VII – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
VII-1. – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА

Р.
бр

1

Предмет

Назив произвођача,
земља порекла и
година производње

1.

2.

Марка и тип

Количина

3.

4.

Моторно
возило

Цена без ПДВ-а
Дин/еур
5.

1

Цена возила без ПДВ-а:
ПДВ:
Цена возила са ПДВ-ом:
Износ финансијског лизинга за 36 месеца без ПДВ-а:
Износ финансијског лизинга за 36 месеца са ПДВ-ом:
Укупан износ возила (возило + лизинг) без ПДВ-а:
Укупан износ возила (возило + лизинг) са ПДВ-ом:
Цене се исказују у динарима или еврима.
Цена изражена у страној валути (EUR) ради оцене понуда за прерачун у динаре користиће се званични
средњи курс НБС на дан отварања понуда.

Напомена: Понуђач је обавезан да искаже све податке - цене који су у Обрасцу цене предмета
лизинга наведени, у супротном понуда биће оцењена као неприхватљива.
Испоручилац је дужан да калкулацијом понуђених цена обухвати: набавну вредност возила, царину,
транспортне трошкове, осигурање од транспортних ризика и евентуално друге трошкове у вези са
испоруком, трошкове одржавања возила у гарантном року као и своју зараду. Понуђена цена
истовремено је доказ Примаоцу лизинга да је понуђач предвидео све трошкове које ће имати у
испоруци предмета лизинга односно да је предвидео све трошкове у вези његовим одржавањем у
гарантном року и да се са њим може закључити Уговор о испоруци.
Сви наведени подаци у Обрасцу структуре цене налазе се и у Обрасцу понуде те УКУПАН ИЗНОС
НАБАВКЕ ДОБАРА са ПДВ-ом ПУТЕМ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА мора бити идентичан у оба
напред наведена обрасца
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VII-2 Обрачун лизинг накнаде и других трошкова који настају при закључењу Уговора о
финансијском лизингу
ЕЛЕМЕНТИ ОБРАЧУНА
НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА
БЕЗ ПДВ-А (номинални износ лизинга)
НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА СА ПДВ-ОМ
(бруто набавна вредност предмета лизинга)
УЧЕШЋЕ 35% ОД БРУТО НАБАВНЕ ВРЕДНОСТИ
ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА (бруто набавна вредност предмета лизинга)
ИЗНОС НЕТО ФИНАНСИРАЊА –
ИЗНОС КОЈИ СЕ АМОРТИЗУЈЕ КРОЗ РАТЕ ЛИЗИНГ НАКНАДЕ
УКУПНА КАМАТА
БРОЈ РАТА

36

ИЗНОС РАТЕ ЛИЗИНГА НАКНАДЕ
_____%
НОМИНАЛНА КАМАТНА СТОПА
_____%
ЕФЕКТИВНА КАМАТНА СТОПА
ПРЕГЛЕД ДРУГИХ ТРОШКОВА КОЈИ НАСТАЈУ ЗАКЉУЧЕЊЕМ УГОВОРА
ЈЕДНОКРАТНА НАКНАДА - ТРОШКОВИ ОБРАДЕ ЗАХТЕВА
ПДВ НА ЈЕДНОКРАТНУ ОБРАДУ ЗАХТЕВА
НАКНАДА – ТРОШКОВИ УПИСА УГОВОРА
У РЕГИСТАР ЛИЗИНГА
ПДВ НА ТРОШКОВЕ УПИСА УГОВОРА
ПДВ НА КАМАТУ
ТРОШКОВИ КРЕДИТНОГ БИРОА
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
Цене се исказују у динарима или еврима.
Цена изражена у страној валути (EUR) ради оцене понуда за прерачун у динаре користиће се званични
средњи курс НБС на дан отварања понуда.
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Обавештење Даваоцу лизинга
Прималац лизинга обавештава Даваоца лизинга да ће благовремено осигурати предмет лизинга код
свог осигуравача од ризика аутоодговорности и ризика пуног каско осигурања са укљученим
ризиком крађе и да ће копије полиса предати Даваоцу лизинга на дан испоруке.
У случају наступања осигураног случаја Прималац лизинга ће поступати на начин предвиђен
чланом 18. Модела уговора.

Датум

Потпис понуђача
(Давалац лизинга)
М.П.

___________________

__________________________

Датум

Потпис понуђача
(Испоручилац предмета лизинга)
М.П.

___________________

__________________________
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VIII – МОДЕЛ УГОВОРА
Регионална развојна агенција Бачка д.о.о. са седиштем у Новом Саду, улица Булевар Михајла
Пупина 20, ПИБ: 106608405, Матични број: 20643188, Број рачуна: 340-11006133-40 Назив банке:
Erste banka а.д. Нови Сад, које заступа директор Александар Софић (у даљем тексту: Прималац
лизинга)
и
________________________________
, са седиштем у _______________________,
улица _________ ______________ бр. ___
, ПИБ: ________________, Матични број:
_____________________,
Број
рачуна:
_______________________,
Назив
банке:
_________________________, Телефон: ____________________ Телефакс: ______________________
ког заступа: _______________________________ (у даљем тексту: Давалац лизинга)
закључују у Новом Саду следећи:
УГОВОР
О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ
МОТОРНО ВОЗИЛО
НА 36 МЕСЕЦИ
Члан 1.
(Опште одредбе)
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Прималац лизинга као наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама
(«Службени гласник Републике Србије» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео поступак
јавне набавке мале вредности добара – Набавка моторног возила путем финансијског лизинга,
редни број ЈНМВ 03/19, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних
набавки дана ________.2019. године, а према конкурсној документацији број ______(у даљем
тексту: Конкурсна документација)
- да је Давалац лизинга доставио прихватљиву заједничку понуду у групи понуђача заједно са
Испоручиоцем предмета лизинга ______________________________, са седиштем у
___________________________, улица ________________________ бр. ____, ПИБ:
__________________,
матични
број:
____________________,
ког
заступа
_______________________________________________, која је код Примаоца лизинга
заведена под бројем __________ дана __.__.2019. године (у даљем тексту: Понуда), која у
прилогу чини саставни део овог уговора;
- да су Давалац лизинга и Испоручилац предмета лизинга као члановиг групе понуђача
заједничкој понуди у поступку јавне набвке мале вредности бр. ЈНМВ 03/19 својим
Споразумом о заједничком извршењу набавке бр. ______________ од ______________ године,
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-

који у прилогу чини саставни део овог уговора, одредили као Носиоца посла
______________________, као и да солидарно и неограничено одговарају према Примаоцу
лизинга;
да је Прималац лизинга, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о
додели Уговора, под бројем __________ дана ___.___.2019. године;
Члан 2.
(предмет уговора)

Предмет уговора је куповина моторног возила путем финансијског лизинга на 36 месеци, у свему
према спецификацији Конкурсне документације и заједничкој Понуди Даваоца лизинга и
Испоручиоца предмета лизинга, из поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ 03/19.
Овим уговором Прималац лизинга се овлашћује од стране Даваоца лизинга да као предмет лизинга
држи и користи моторно возило (у даљем тексту: предмет лизинга).
Предмет лизинга чини:
−

Моторно возило марке ________________________________ тип ___________________
произведено ___________ године, од произвођача: _________________________________

Опис финансијског лизинга и технички опис предмета лизинга Прималац лизинга је дефинисао у
Техничкој спецификацији, Обрасцу понуде и Обрасцу структуре цене под који чине саставни део
овог Уговора.
Члан 3.
(Право својине Даваоца лизинга)
Давалац лизинга има право својине на предмету лизинга, које је стекао на основу уговора
закљученог са Испоручиоцем предмета лизинга дана _______________ године (даље: Уговор о
испоруци).
Уговор о испоруци закључен је у целини према техничком опису предмета лизинга из Конкурсне
документације Примаоца лизинга.
Уговор о испоруци предмета лизинга садржи битне елементе из прихваћене Понуде:
1. Назив произвођача техничких целина предмета лизинга, њихову марку, тип и годину производње
2. Комерцијалне елементе (цену, место, начин и рок испоруке предмета лизинга, гарантни рок,
овлашћени сервис, рок обуке руковаоца и обавезну документација при испоруци).
3. Одредбу да је Давалац лизинга једини власник предмета лизинга за време трајања Уговора о
финансијском лизингу.
Закључени Уговор о испоруци у прилогу чини саставни део овог уговора.
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Моментом потписивања овог уговора, Прималац лизинга одобрава све одредбе и услове Уговора о
испоруци који се тичу његових интереса. Додатно одобрење Уговора о испоруци Прималац лизинга
ће дати и стављањем свог потписа на тај уговор.
Члан 4.
(вредност уговора)
Укупна уговорена вредност предмета лизинга износи:
_________________ динара/еура без ПДВ-а, односно
_________________ динара/еруа са ПДВ-ом.
Укупна уговорена вредност финансијског лизинга износи
_________________ динара/еура без ПДВ-а, односно
_________________ динара/еура са ПДВ-ом.
Укупна месечна рата износи:
_________________ динара/еура без ПДВ-а, односно
_________________ динара/еура са ПДВ-ом.
Уколико је понуда и месечне рате у плану отплате исказане у еурима, за прерачун рате у динаре
користиће се одговарајући средњи девизни курс НБС на дан доспећа рате.
Члан 5.
(рок испоруке, рок обуке руковаоца и начин преузимања предмета лизинга)
Рок испоруке предмета лизинга је ______ дана од дана потписивања овог Уговора.
Прималац лизинга је дужан да од Испоручиоца предмета лизинга преузме предмет лизинга, на
адреси Примаоца лизинга, Булевар Михајла Пупина 20 Нови Сад, у складу са Уговором о испоруци,
у року од _________ календарских дана од момента закључивања овог Уговора.
При преузимању предмета лизинга Прималац лизинга и Испоручилац предмета лизинга сачиниће
Протокол/записник о примопредаји.
Протокол/записник о примопредаји садржи: пословно име и седиште Испоручиоца предмета
лизинга, Даваоца лизинга и Примаоца лизинга, марку, тип, произвођача и годину производње
возила, број и датум уговора о јавној набавци, датум и место испоруке.
Протокол/записник о примопредаји потписаће представници Примаоца лизинга и Испоручиоца
предмета лизинга. Копија потписаног Протокола/записника о примопредаји доставља се Даваоцу
лизинга истог дана.
Протоколом о примопредаји утврдиће се:
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-

-

-

околност да ли испоручени предмет лизинга испуњава техничке и функционалне
карактеристике и захтевани квалитет.
околност да ли испоручени предмет лизинга има отклоњиве или неотклоњиве недостатке,
у случају неотклоњивих недостатака Протоколом о примопредаји констатоваће се
враћање предмета лизинга
околност да ли постоје отклоњиви технички недостаци испорученог предмета лизинга тј.
рекламација отклоњивих недостатака и рок за њихово отклањање. У случају непоступања
по рекламацији Протоколом ће се констатовати враћање предмета лизинга
околност која се односи на поштовање уговореног рока испоруке. У случају доцње
констатоваће се број дана кашњења
околност да ли је Примаоцу лизинга при испоруци достављена комплетна и исправна
документација и да ли је на предмету лизинга урађен „нулти“ сервис.

Комплетну документацију из претходног става овог члана сачињава:
• Упутствo за руковање и одржавање предмета лизинга
• Сервисну књижицу за отклањање неисправности у гарантном року за возило
• Комплетна документација неопходна за регистрацију возила укључујући и извршен
технички преглед
• Фактуре за испоручени предмет лизинга (у три примерка)
Уколико је неки од докумената на страном језику пре предаје предмета лизинга Примаоцу лизинга
исти мора бити преведен на српски језик од стране судског преводиоца. Превод мора бити оверен
печатом судског преводица.
У случају достављања некомплетне или неисправне документације Протоколом о примопредаји
утврдиће се недостајућа и неисправна документација и рок за њено достављање.
Уколико испоручени предмет лизинга не испуњава захтеване карактеристике из Конкурсне
документације Примаоца лизинга Протоколом о примопредаји констатоваће се о каквим се
недостацима ради и да ли су они отклоњиви или неотклоњиви.
У случају да се при примопредаји утврди да испоручени предмет лизинга има неотклоњиве
недостатаке вратиће се Испоручиоцу а Протоколом о примопредаји констатоваће уочени
неотклоњиви недостаци.
Уколико се при примопредаји утврди да испоручени предмет лизинга има отклоњиве недостатаке
Прималац лизинга ће извршити рекламацију таквих недостатака а Протоколом о примопредаји
констатоваће се уочени отклоњиви недостаци и рок за њихово отклањање. Крајњи рок за отклањање
отклоњивих недостатака је 5 дана. По отклањању отклоњивих недостатака Прималац лизинга ће
преузети предмет лизинга на начин предвиђен овим Уговором.
По потпису Протокола о примопредаји предмета лизинга без примедби целокупна одговорност за
његово држање и коришћење прелази на Примаоца лизинга.
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Члан 6.
(право својине на предмету лиинга)
Давалац лизинга за све време трајања овог уговора искључиви је и једини власник предмета
лизинга. Давалац лизинга стиче право својине на предмету лизинга по закључењу Уговора о
испоруци.
Члан 7.
(рок и начин плаћања)
Прималац лизинга се обавезује да лизинг накнаду исплати у 36 месечних рата, у складу са
Обрачуном лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем овог уговора и Планом
отплате, који су саставни делови овог уговора.
Прималац лизинга ће плаћати лизинг накнаду без испостављања рачуна.
У случају доцње у исплати било које доспеле финансијске обавезе Прималац лизинга се обавезује
да ће платити Даваоцу лизинга законску затезну камату као и трошкове достављања опомене.
Висина затезне каматне стопе не може бити већа од законом прописане.
Уколико наступи доцња Примаоца лизинга у редовном измиривању доспелих финансијских обавеза
Давалац лизинга је обавезан да Примаоцу претходно пошаље опомену о неблаговременом плаћању.
Уколико Прималац лизинга не изврши уплату доспеле а неплаћене финансијске обавезе у
остављеном року из опомене Давалац лизинга ће доставити Примаоцу лизинга образложен и
обавезујући Обрачун затезне камате (са укљученим трошковима достављања опомене) на плаћање.
У случају да Прималац лизинга превремено уплати било коју финансијску обавезу, Давалац лизинга
уплаћени износ неће враћати, нити је обавезан да на тако уплаћени износ обрачунава камату на
основу које би се евентуално могле умањивати будуће финансијске обавеза Примаоца лизинга.
Члан 8.
(гарантни рок и овлашћени сервис)
Гарантни рок за целокупно возило / мотор износи_________ месеца од дана испоруке добара.
Гарантни рок за постојаност боје износи_________месеци од дана испоруке добара.
Гарантни рок за каросерију (антикорозивну заштит) износи_________месеци од дана испоруке
добара.
Овлашћени сервис за сервисирање возила у гарантном року је _______________________
_________________________________________________ налази се на адреси ___________________
___________________________________________ .
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Члан 9.
(коришћење предмета лизинга)
Прималац лизинга је дужан да користи предмет лизинга с пажњом доброг привредника, према
упутствима његовог произвођача и његовој намени.
Ако Прималац лизинга предмет лизинга не користи у складу са претходним ставом овог члана
Уговора одговаран је за штету на њему, проузроковану њиховим коришћењем без обзира на то да
ли их је он користио или је то учинило неко друго лице по његовом налогу.
Прималац лизинга може дати предмет лизинга на држање или коришћење трећем лицу само уз
претходну сагласност Даваоца лизинга.
Прималац лизинга не може отуђити предмет лизинга нити на други начин угрозити права својине
над њима Даваоцу лизинга.
Члан 10.
(одржавање предмета лизинга)
Прималац лизинга је дужан да одржава предмет лизинга у исправном стању и да по потреби врши
потребне поправке искључиво у овлашћеном сервису у противном одговаран је Даваоцу лизинга за
штете настале неодржавањем предмета лизинга у исправном стању.
Прималац лизинга одговара за штету насталу неодржавањем предмета лизинга у исправном стању,
односно вршењем поправки изван овлашћених сервиса и коришћењем неоригиналних резервних
делова.
Члан 11.
(одговорност Примаоца лизинга за штете причињене
употребом предмета лизинга трећим лицима)
Прималац лизинга, током трајања уговора, једини је одговаран је за штете које се причине трећим
лицима коришћењем предмета лизинга.
Члан 12.
(одговорност Примаоца лизинга за случај пропасти или оштећења предмета лизинга)
По преузимању предмета лизинга, ризик у случају пропасти или ризик оштећења предмета лизинга
са Даваоца лизинга прелази на Примаоца лизинга.
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Члан 13.
(уговарање осигурања и пријављивање штетних догађаја)
Прималац лизинга се обавезује да најкасније до рока за испоруку предмета лизинга закључи уговоре
о његовом осигурању од ризика аутоодговорности и ризика пуног каско осигурања са укљученим
ризиком крађе. Копију полиса о уговореним осигурањима Прималац лизинга доставиће Даваоцу
лизинга на дан примопредаје предмета лизинга.
Уколико наступе осигурани случајеви Прималац лизинга без одлагања пријављује штету свом
осигуравачу, у складу са условима осигурања и истовремено копију пријаве доставља Даваоцу
лизинга.
У случају да осигуравач процени насталу штету на предмету лизинга као тоталну, Давалац лизинга
је овлашћен да ступи у контакт са осигуравачем Примаоца лизинга и да предузима све радње
неопходне за наплату ове штете.
Давалац лизинга ће у претходно наведеном случају сарађивати са Примаоцем лизинга у поступку
наплате штете.
У случају да осигуравач процени насталу штету на предмету лизинга као делимичну записник о
процени штете потписују осигуравач и Прималац лизинга.
Прималац лизинга ће по санираној делимичној штети наставити са коришћењем предмета лизинга
под условом да је до тада измирио све доспеле обавезе према Даваоцу лизинга.
У случају да се настала штета из било ког разлога не може надокнадити по основу уговореног
осигурања Прималац лизинга је дужан да о свом трошку поправи предмет лизинга тј. да га врати у
првобитно стање.
Уколико би у наведеном случају Прималац лизинга вратио оштећени предмет лизинга Даваоцу
лизинга пре поправке дужан је да му исплати насталу штету која је представља разлику између
процењене вредности предмета лизинга од стране овлашћеног проценитеља по избору Даваоца
лизинга и збира главнице свих будућих уговорених лизинг рата и свих неплаћених доспелих и
дугоованих рата и трошкова лизинга са припадајућом каматом до тренутка када се уговор сматра
раскинутим.
Члан 14.
(омогућавање контроле и обавештавање Даваоца лизинга)
Прималац лизинга је дужан да за време трајања овог Уговора Даваоцу лизинга омогући, на његов
захтев, да врши контролу стања и коришћења предмета лизинга и да га обавештава о свим променама
на њима. Непоступање Примаоца лизинга по овој уговорној одредби представља услов за раскид
уговора.
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Прималац лизинга се обавезује да Даваоцу лизинга, на његов захтев, достави податке о свом
имовинском стању (Извештај о бонитету са Билансом стања и Билансом успеха, Извештај
овлашћеног ревизора и друго).
Прималац лизинга је дужан да Даваоца лизинга обавештава о свакој промени свог седишта и лица
овлашћеног за заступање).
Члан 15.
(превремена отплата)
Уговорне стране су се сагласиле да Прималац лизинга може извршити превремену исплату
уговорене лизинг накнада.
У случају да Прималац лизинга жели да искористи право из става 1. овог члана дужан је да о својој
намери обавести Даваоца лизинга у року који не може бити краћи од 90 дана од дана отплате.
Члан 16.
(инструменти обезбеђења за Даваоца лизинга на име уредног плаћање лизинг накнаде)
Прималац лизинга ће по закључењу Уговора о финансијском лизингу предати Даваоцу лизинга
_________ бланко соло меница на име обезбеђења редовне уплате доспелих лизинг накнада.
Уз предате бланко соло менице Прималац лизинга ће доставити потписана и оверена менична
овлашћења и фотокопију депо картона.
Давалац лизинга је овлашћен да примљене финансијске гаранције активира у случају да му
Прималац лизинга редовно не плаћа доспеле и уговорене финансијске обавезе. Пре активирања
примљене гаранције Давалац лизинга је дужан да опомене Примаоца лизинга о пропуштеном року
за уплату. У опомени Давалац лизинга је дужан да да примерен рок за уплату неуплаћене
финансијске обавезе. Рок у Опомени не може бити краћи од 3 дана.
Уколико се током важења Уговора о финансијском лизингу, а пре његовог истека, активирају све
менице Прималац лизинга је обавезан да преда Даваоцу лизинга исти број нових меница предвиђене
ставом 1. и на начин наведен у ставу 2. овог члана.
Уколико током важења Уговора о финансијском лизингу код Примаоца лизинга дође до промене
лица овлашћеног за заступање, односно лица која су овлашћена за располагање средствима са
текућег рачуна, Прималац лизинга је дужан да Даваоцу лизинга достави нове менице као замену за
претходно предате - најкасније у року од три дана од дана такве промене.
Примљене а неискоришћене менице Давалац лизинга ће вратити Примаоцу лизинга најкасније у
року од 7 (седам) дана од дана истека овог уговора.
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Члан 17.
(регистрација уговора о лизингу)
Давалац лизинга је дужан да у року од седам дана по испоруци предмета лизинга преда захтев за
упис закљученог уговора у Регистар финансијског лизинга кога води Агенција за привредне
регистре.
Давалац лизинга дужан је такође да током важења Уговора ажурира податке уписане у Регистар
финансијског лизинга у случају њихових измена или допуна или брисања.
Захтев за изменом, допуном или брисањем података Давалац лизинга подноси у року од 7 (седам)
дана од момента наступања чињенице које су ту измену и допуну, односно брисање условиле.
Члан 18.
(плаћање предмета лизинга Испоручиоцу предмета лизинга)
Давалац лизинга је дужан да у складу са Уговором о испоруци закљученим са Испоручиоцем
предмета лизинга обезбеди и благовремено уплати вредност предмета лизинга Испоручиоцу.
Прималац лизинга искључује сваку своју одговорност за плаћање предмета лизинга Испоручиоцу
предмета лизинга, осим у случају да не изврши своје финансијске обавезе према Даваоцу лизинга
предвиђене овим уговором закљученом по испоруци предмета лизинга.
Члан 19.
(промена месечних лизинга рата)
Давалац лизинга током трајања Уговора о лизингу не може мењати ни један од елемената на основу
кога је утврђен Обрачун лизинг накнаде и обрачун других трошкова који настају закључењем овог
уговора.
Члан 20.
(право преноса својине на предмету лизинга)
Током важења Уговора о лизингу Давалац лизинга може пренети право својине на предмету лизинга
на треће лице.
У случају преноса из става 1. овог члана, треће лице ступа на место Даваоца лизинга у свим правима
и обавезама утврђеним овим Уговором.
Члан 21.
(обавештавање Примаоца лизинга)
Давалац лизинга је дужан да без одлагања обавести Примаоца лизинга о свакој својој промени:
адресе, броја рачуна и других података значајним за реализацију oвог уговора.
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Члан 22.
(одговорност за правне недостатке предмета лизинга)
Давалац лизинга одговара Примаоцу лизинга ако на предмету лизинга постоји право трећег лица које
искључује, умањује или ограничава државину Примаоца лизинга, а о чијем постојању Прималац
лизинга није био обавештен писаним путем, нити се писмено сагласио да преузме предмет лизинга
оптерећен тим правом.
Ако је Прималац лизинга у тренутку закључења овог Уговора знао за могућност да предмет лизинга
буде одузет или да његова неометана државина буде смањена или ограничена, нема право на накнаду
штете, ако предмет лизинга буде одузет или државина Примаоца лизинга буде смањена или
ограничена.
Прималац лизинга је дужан да обавести Даваоца лизинга у случају сазнања да постоји претензија
трећег лица на било које право које искључује, умањује или ограничава неометану државину
Примаоца лизинга на предмету лизинга и да позове Даваоца лизинга да у разумном року ослободи
предмет лизинга од права или претензије трећег лица.
Прималац лизинга има право да се позове на одговорност Даваоца лизинга за правне недостатке
предмета лизинга и кад је без обавештавања Даваоца лизинга и без спора признао основано право
трећег лица.
Ако је у случају из става 1. овог члана Прималац лизинга исплатио трећем лицу одређени износ да би
одустао од свог права, Давалац лизинга се може ослободити своје одговорности ако накнади
Примаоцу лизинга исплаћени износ, као и накнаду за претрпљену штету.
Давалац лизинга током трајања овог уговора не може предузети ниједну фактичку или правну радњу
којом се искључује, ограничава или умањује неометана државина Примаоца лизинга на предмету
лизинга.
Члан 23.
(одговорност за материјалне недостатке предмета лизинга)
За материјалне недостатке предмета лизинга, Примаоцу лизинга одговара искључиво Испоручилац
предмета лизинга, а не Давалац лизинга, у складу са Уговором о испоруци.
Члан 24.
(средства финансијског обезбеђења)
Испоручилац предмета лизинга је дужан да приликом потписивања овог уговора достави средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствена меницу, која мора бити
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
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Меница мора бити оверена печатом потписана од стране лица овлашћеног за заступање Добављача,
а уз исту мора бити достављено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од
вредности уговора без ПДВ-а, и клаузулама: безусловна и платива на први позив.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју Давалац лизинга наводи у меничном овлашћењу – писму.
Рок важења менице мора бити дужи 10 дана од рока трајања овог уговора из члана 30. Уговора, а
исти број дана се наводи и у меничном овлашћењу – писму.
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Давалац лизинга не изврши своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен овим уговором.
Уколико Давалац лизинга не достави меницу приликом потписивања Уговора, сматраће се да је
одбио да потпише Уговор и Уговор се неће сматрати закученим.
Члан 25.
(поверљивост и тајност уговора)
Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује
безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво
лица која непосредно раде на реализацији Уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим
информацијама у циљу извршења Уговора.
Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни
било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна, а
који су у вези са овим уговором.
Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења Уговора.
Члан 26.
(виша сила)
Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или
онемогућавања испоруке уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се
продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се
догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене
вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политчка збивања (рат,
нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.
Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о
настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
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Члан 27.
(надлежност у случају спора)
Уговорне стране ће настојати да спорове решавају споразумно.
У случају спора, надлежан је стварно надлежни суд према седишту Примаоца лизинга.
Члан 28.
(примена Закона о финансијском лизингу)
На све што овим уговором није регулисано примењиваће се одредбе Општих услова уговора о
финансијском лизингу Даваоца лизинга, који чине саставни део овог уговора, као и одредбе закона
којим се уређује финансијски лизинг.
Потписивањем овог уговора Прималац лизинга изјављује да је упознат и да безусловно прихвата
наведене Опште услове и да је исте примио.
Члан 29.
(враћање предмета лизинга пре истека Уговора)
Уколико се раскине овај уговор о финансијском лизингу закљученог по испоруци предмета лизинга,
Давалац лизинга има право на повраћај предмет лизинга датог на држање и коришћење Примаоцу
лизинга.
У случају враћања предмета лизинга због раскида овог уговора, Прималац лизинга не одговара за
истрошеност - оштећења предмета лизинга насталу његовом редовном употребом на начин
дефинисаним овом уговором.
Место, време и услове враћања предмета лизинга одређује Давалац лизинга.
Враћање предмета лизинга констатоваће се записнички. Записник о враћању предмета лизинга
потписују Прималац лизинга и Давалац лизинга.
Члан 30.
(рок важења уговора)
Овај уговор важи 36 месеци, ступа на снагу даном његовог потписивања и траје до уплате последње
лизинг рате.
Уговор престаје да важи пре истека рока из става 1. у случају:
- да се активира финансијска гаранција за добро извршење посла у пуном износу
- да предмет лизинга буде уништен неким случајем више силе
- да Прималац лизинга изврши превремену отплату предвиђену чланом 15. овог Уговора
- раскида Уговора о финансијском лизингу закљученом по испоруци предмета лизинга
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Члан 31.
(правно дејство)
Овај Уговор производи правно дејство даном потписивања Уговора од стране овлашћених лица обе
уговорне стране.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих по 3 (три) примерка за сваку
уговорну страну.
УГОВОРНЕ
За Примаоца лизинга
директор
Александар Софић

СТРАНЕ
За Даваоца лизинга
директор

_________________________

_________________________
М.П.

Прилог:
1. Обрачун лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем уговора о финансијском
Лизингу- Образац понуде и Образац структуре цене
2. План отплате финансијског лизинга
3. Општи услови уговора о финансијском лизингу Даваоца лизинга
4. Заједничка понуда Даваоца лизинга и Испоручиоца предмета лизинга у поступку јавне набавке
мале вредности ЈНМВ 03/19
5. Споразум о заједничком извршењу набавке закључен између Даваоца лизинга и Испоручиоца
предмета лизинга
6. Технички опис предмета лизинга
7. Уговор о испоруци закључен између Даваоца лизинга и Испоручиоца предмета лизинга
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IX – ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, члан групе понуђача __________________________________
(навести назив и седиште), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак 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 средстава обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
Датум

Потпис понуђача
(Давалац лизинга)
М.П.

___________________

__________________________

Датум

Потпис понуђача
(Испоручилац предмета лизинга)
М.П.

___________________

__________________________
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X – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, члан групе понуђача _________________________________, даје:
(навести назив и седиште)
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке мале вредности моторног возила, ЈНМВ бр. 03/19, наручиоца – Регионална развојна
агенција Бачка д.о.о Нови Сад, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум

Потпис члана групе понуђача
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 па је понуђач, односно заинтересовано лице
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
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XI - ИЗЈАВА
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и
68/15) дајемо следећу

ИЗЈАВУ
У својству члана групе понуђача

ИЗЈАВЉУЈЕМО
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:

(навести назив и седиште)
поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 03/19 наручиоца
Регионална развојна агенција Бачка д.о.о.Нови Сад.

Датум

Потпис члана групе понуђача
М.П.

___________________

__________________________
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XII - ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ
На основу Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 13.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова (Сл. гласник РС бр. 86/15) даје се следећа:
ИЗЈАВА
ФИНАНСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ
Обавезујемо се да ћемо:
•

у тренутку закључења уговора, Наручиоцу предати бланко сопствену меницу са пратећим
меничним овлашћењем за њено попуњавање и копијом картона депонованих потписа на име
гаранције за добро извршење посла у висини од 10% вредности уговора, без пдв-а, са роком
важности 10 дана дужим од рока на који је закључен Уговор и клаузулама: безусловна и
платива на први позив.

Истовремено, предајом менице се обавезујемо да ћемо Наручиоцу предати копије картона са
депонованим потписима овлашћеног лица, као и овлашћење за Наручиоца да меницу може
попунити у складу са Уговором.
Меница ће бити регистрована у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о ближим
условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник РС бр. 56/11 и
80/15) Народне Банке Србије.
Меница ће бити у портфељу Наручиоца све до испуњења свих уговорних обавеза, након чега ће нам
бити враћена.
У случају да не испунимо преузете уговорне обавезе, Наручилац је овлашћен да реализује наша
достављена средства обезбеђења.

Датум

Потпис члана групе понуђача
М.П.

___________________

__________________________
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XIII - МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО
ДУЖНИК: ______________________________________________
Седиште:________________________________________________
Матични број: ___________________________________________
ПИБ: ___________________________________________________
Текући рачун: ___________________________________________
Код банке: ______________________________________________
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО
-за корисника бланко сопствене меницеКОРИСНИК: Регионална развојна агенција Бачка д.о.о. (Поверилац)
Седиште: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 20
Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____________________ и
овлашћујемо Регионалну развојну агенцију Бачка д.о.о. из Новог Сада, Булевар Михајла Пупина 20,
као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (дест посто) од укупне
уговорене
вредности
из
Уговора
за
ЈНМВ:__________________________________________________________________, што номинално
износи _____________ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за добро извршење посла.
Рок важења ове менице је од _______ дана _______ године, до ________ дана ______ године.
Овлашћујемо Регионалну развојну агенцију Бачка д.о.о. из Новог Сада, Булевар Михајла
Пупина 20, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова,
вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших
рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште
нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на
стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних
субјеката од стране Дужника.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање __________________________
(име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1
(један) за Повериоца.
Датум и место издавања
овлашћења
_____________________

М.П.

Дужник – издавалац
менице
________________________
потпис овлашћеног лица
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XIV – ИЗЈАВУ ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као понуђач (члана групе понуђача), дајем
следећу
___________________________________________________________________________
(навести
назив и седиште) у поступку јавне набавке мале вредности добара број 03/19, испуњава све услове
из члана 75. став 1. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то:
1) да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) да 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) да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Датум

Потпис члана групе понуђача
М.П.

___________________

__________________________
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