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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ПУТНИЧКА И ТЕРЕТНА ВОЗИЛА 

КОЈА СЕ СПРОВОДИ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ,  ПО ПАРТИЈАМА 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: А5/19 
               

 

ПАРТИЈЕ: 
 

1.   Два путничка возила 

    

2.   Два ван возила (возило са два седишта и товарним простором) 

 

      3.     Једно ЛКВ са 5 седишта(возило са пет седишта и товарним простором) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                
                                                                                                   

                                                               МАЈ,  2019. године 

                                       

    
 

Ј П  „И Н Г А С“  И Н Ђ И Ј А                                   
Јавно предузеће за дистрибуцију гаса                                     Наш број:   1380 
Блок 63 објекат 14/2, 22320 Инђија,  www.ingas.rs                                   Датум:  28.05.2019. 
Тел/фаx.: 552-199, 560-568, 560-862, e-mail: ingasjp@gmail.com                             
Предузеће регистровано у Регистру привредних субјеката под бројем БД.56901/2005 
 

ПИБ:                  100527313                          Текући рачуни: 205-116099-21 Комерцијална банка 
Матични број:   08190135                                                       105-86014-07   Аик банка 
Шифра делатности: 3522                                                             

 

 

http://www.ingas.rs/
mailto:ingasjp@gmail.com
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 
68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1355 од 

27.05.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1355-1 од  

27.05.2019. године, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
у отвореном поступку за јавну набавку – путничка и теретна возила 

     ЈН бр. А5/19 

 

САДРЖАЈ 
 

- Општи подаци о јавној набавци  

- Подаци о предмету јавне набавке  

 

- Партија бр.1  

 

- Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина, опис, начин спровођења 

контроле и обезбеђење гаранције квалитета, рок извршења, место извршења са 

елементима понуде 

- Два путничка моторна возила према спецификацији 

- Спецификација добара – партија 1 

- Техничке карактеристике за возила 

- Образац понуде  

- Опис предмета набавке и табеларни део понуде – партија 1 

- Критеријум за избор најповољније понуде  

- Модел Уговора  

 

- Партија бр.2  

- Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина, опис, начин спровођења 

контроле и обезбеђење гаранције квалитета, рок извршења, место извршења са 

елементима понуде 

- Два путничка моторна возила према спецификацији 

- Спецификација добара – партија 2 

- Техничке карактеристике за возила 

- Образац понуде  

- Опис предмета набавке и табеларни део понуде – партија 2 

- Критеријум за избор најповољније понуде  

- Модел Уговора  

 

-  Партија бр.3  

- Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина, опис, начин спровођења 

контроле и обезбеђење гаранције квалитета, рок извршења, место извршења са 

елементима понуде 

- Два путничка моторна возила према спецификацији 

- Спецификација добара – партија 3 

- Техничке карактеристике за возила 

- Образац понуде  

- Опис предмета набавке и табеларни део понуде – партија 3 

- Критеријум за избор најповољније понуде  

- Модел Уговора  
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-  Услови за учешће у поступку ЈН из чл.75. и 76. Закона  

-  Упутство о доказивању обавезних и додатних услова  

-  Упутство понуђачима како да сачине понуду  

      -      Образац ''Понуде''  

      -      Образац ''Трошкова припреме понуда''  

      -      Образац ''Изјава о независној понуди''  

      -      Образац ''Изјава о поштовању обавеза из чл.75. став 2. Закона''  

     -       Образац ''Изјава о поштовању обавеза из чл.75. став 2. Закона''- за подизвођача  

     -       Изјава понуђача о издавању инструмента обезбеђења испуњења уговорне дозволе  

     -       Образац потврде- референтна листа  

 

 

 

                                                                                                                          Укупно страна 58   
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 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1.    Подаци о Наручиоцу 

 

 

Наручилац: Јавно предузеће за дистрибуцију гаса „Ингас“ јп Инђија  

Адреса: Инђија, Блок 63 објекат 14/II 

интернет страница: www.ingas.rs  

 

2. Врста поступка јавне набавке 

 

Предметна набавка се спроводи у отвореном поступку обликованом по партијама, у 

складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне 

набавке.  

 

3. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке бр. А5/19 су добра – путничка и теретна возила по  партијама: 

1. Партија број 1 – два путничка возила 

2. Партија број 2 – два ван возила 

3. Партија број 3 – једно лако теретно возило 

 

4. Циљ поступка 

 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци у отвореном поступку. Не 

спроводи се електронска лицитација. 

 

5. Контакт (лице или служба) 

 

Лице за контакт: Додер Дејан 022-552-199 
 
6. E-mail adresa 

    ingasjp@gmail.com 
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. А5/19  су добра – путничка и теретна возила. Ознака из општег 

речника набавки: ОРН: 34111200 – партија један, 34136200 – партија два,                       

партија 3 - 34136100 

 

 

2. Опис партије 

 

Набавка је обликована у партије.  

 

Партију број 1 чине  два путничка возила 

Партију број 2 чине  два ван возила 

Партију број 3 чине  једно ЛКВ  возило 

 

 

Понуђач може поднети понуду за једну, две или за све три партије. Понуда мора 

обухватати најмање једну целокупну партију. Понуђач на коверти и у понуди наводи 

партију на коју се понуда односи. У случају да понуђач поднесе понуду за три партије, она 

мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 
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  ПАРТИЈА  1 

 

ДВА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА 
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА,ОПИС, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА СА ЕЛЕМЕНТИМА 

ПОНУДЕ 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА - ПАРТИЈА 1 
 

                              

 

ЈП  Ингас  Инђија у 2019. години планира за набавку: 

 

1. Набавку два путничка возила  
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ПАРТИЈА 1 

А.   ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  

 

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ И ПОТРЕБНА ОПРЕМА У ПУТНИЧКОМ ВОЗИЛУ 

 

Возило 1 

 
Димензије возила: 
 

Дужина возила: од 4300mm до 4400mm                 

Ширина возила: од 1750mm до 1800mm   

Висина возила:  од 1400mm  до 1500mm 

Међуосовинско растојање возила: од 2600mm до 2650mm 

Запремина пртљажника: мин. 450 лит.                                         

Облик каросерије: Лимузина ХБ – кос задњи део  

Број врата: 5  

Број седишта: 5 

Мотор: 
 

Запремина мотора: 900 cm3    до 1000  cm3                 Снага мотора:  од 85 КW  до 90 КW 

Погон: На предњој осовини  константан                   Мењач: МАНУАЛНИ мин. 6+Р брзина 

Гориво: Бензин БМБ                                                    Норма/генерација мотора: мин.  ЕУ 6 

Мотор: Турбо са директним убризгавањем - редни са мин. 3 цилиндра  

Год. производње: 2019 

 

ЗАХТЕВАНА ОПРЕМА: 
 

- КЛИМА УРЕЂАЈ  

- Минимум ЕСЦ и АБС 

- ВАЗДУШНИ ЈАСТУЦИ - мин. ПРЕДЊИ И БОЧНИ ЗА ВОЗАЧА И СУВОЗАЧА  

- ВАЗДУШНЕ ЗАВЕСЕ 

- УПРАВЉАЧ СА СЕРВО УРЕЂАЈЕМ ПОДЕСИВ У ДВЕ ОСЕ 

- ЧЕЛИЧНЕ ФЕЛНЕ  мин. 16''  СА ПВЦ РАТКАПНАМА  

- ДНЕВНА СВЕТЛА 

- МАГЛЕНКЕ ПРЕДЊЕ И ЗАДЊА 

- КОДИРАНИ КЉУЧ- ИМОБИЛАИЗЕР 

- ПУТНИ РАЧУНАР 

- БЕЗРУЧНО ТЕЛЕФОНИРАЊЕ  

- СТАРТ СТОП СИСТЕМ 

- ТЕМПОМАТ  

- ЦЕНТРАЛНО ДАЛЈИНСКО ЗАКЉУЧАВАНЈЕ И ОТКЉУЧАВАЊЕ 

- ЕЛЕКТРО ПОДИЗАЧИ СВИХ БОЧНИХ СТАКАЛА ВРАТА 

- ЕЛЕКТРО ПОДЕСИВИ СПОЉНИ РЕТРОВИЗОРИ СА ГРЕЈАЧИМА  

- СЕДИШТЕ ВОЗАЧА ПОДЕСИВО ПО ВИСИНИ И ДУБИНИ 

- ГРЕЈАЧ ЗАДЊЕГ СТАКЛА  

- РАДИО МП3 са мин. 4 ЗВУЧНИКА 2 x УСБ и АУX прикључак 

- РЕЗЕРВНИ ТОЧАК СА ПРИБОРОМ и АЛАТОМ ЗА ПРОМЕНУ ИСТОГ 

- БОЈА – ЦРВЕНА 
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Возило 2 

 

Димензије возила: 
 

Дужина возила: од 3950 mm до 4000 mm                 

Ширина возила: од 1700 mm до 1750 mm   

Висина возила:  од 1450 mm  до 1500 mm 

Међуосовинско растојање возила: од 2450 mm до 2500 mm 

Запремина пртљажника: мин. 300 лит.                                         

Облик каросерије: Лимузина ХБ - кос задњи део 

Број врата: 5  

Број седишта: 5 

Мотор: 
 

Запремина мотора: 950 cm3    до 1000  cm3                    Снага мотора:  од 40 кw до 45 кw 

Погон: На предњој осовини  константан                      Мењач: МАНУАЛНИ  5+Р брзина 

Гориво: Бензин БМБ                                                       Норма/генерација мотора: мин. ЕУ 6 

Мотор: Редни са воденим хлађењем                             Год. производње: 2019 

 

ЗАХТЕВАНА ОПРЕМА: 
 

- КЛИМА УРЕЂАЈ  

- ЕСЦ и АБС 

- ВАЗДУШНИ ЈАСТУЦИ мин. ПРЕДЊИ  ЗА ВОЗАЧА И СУВОЗАЧА  

- УПРАВЉАЧ СА СЕРВО УРЕЂАЈЕМ  

- ФЕЛНЕ ЧЕЛИЧНЕ СА УКРАСНИМ РАТКАПНАМА маx. 15''   

- МАГЛЕНКЕ ПРЕДЊЕ И ЗАДЊА 

- КОДИРАНИ КЉУЧ- ИМОБИЛАИЗЕР 

- ЛЕД ДНЕВНА СВЕТЛА 

- ЦЕНТРАЛНО ДАЉИНСКО ЗАКЉУЧАВАЊЕ И ОТКЉУЧАВАЊЕ 

- ЕЛЕКТРО ПОДИЗАЧИ ПРЕДЊИХ БОЧНИХ СТАКАЛА 

- ЕЛЕКТРО ПОДЕСИВИ СПОЉНИ РЕТРОВИЗОРИ СА ГРЕЈАЧИМА 

- СТАРТ СТОП СИСТЕМ  

- ГРЕЈАЧ ЗАДЊЕГ СТАКЛА 

- БРИСАЧ ЗАДЊЕГ СТАКЛА  

- РАДИО МП3 са мин. 1 УСБ и АУX прикључком 

- РЕЗЕРВНИ ТОЧАК СА ПРИБОРОМ И АЛАТОМ ЗА ПРОМЕНУ ИСТОГ 

- БОЈА – БЕЖ МЕТАЛИК 
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Б.  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
Ова конкурсна документација НЕ САДРЖИ техничку документацију и планове. 
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ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

 

 

ПОНУДА  

бр. ___________ од _______ 2019. године,  

за јавну набавку добара – два путничка возила, у отвореном поступку  ЈН А5/19 

 

ПАРТИЈА БРОЈ  1 
 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача 

 

 

Адреса понуђача  

Матични број понуђача  

Порески идентификациони број (ПИБ)  

Име особе за контакт  

Електронска адреса понуђача (е-маил)  

Телефон  

Број рачуна понуђача и назив банке 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

Текући рачун   

Назив банке код које је текући рачун  

 

2. ПОНУДУ ПОДНОСИ 

 

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ  

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача                                                                    

 

                                                                          

3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

    

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 Адреса:   

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт  

 Процена укупне вредности набавке 

коју ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
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2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 Адреса:   

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт  

 Процена укупне вредности набавке 

коју ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена: 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 

 
                                                                        

4. ПОДАЦИ  О УЧЕСНИКУ  У  ЗАЈЕДНИЧКОЈ  ПОНУДИ 

 

    

1) 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:   

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

    

2) 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:   

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт  

    

3) 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:   

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт  

 

Напомена: 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку  понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 

понуди. 
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      5.   ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 1 

 

Предмет партије број 1  јавне набавке број А5/19 је набавка добара – два путничка возила 

у 2019-у  годину, из спецификације. 

 

Предмет јавне набавке су следећа добра: 

 
Р.

Б 
ОПИС Kол. Jед. цена без ПДВ-а 

1. 

Возило 1 (уписати марку и тип) 

 

 

_______________________________ 

1  

2. 

 

Возило 2 (уписати марку и тип) 

 

 

 _______________________________ 

 

1  

3. 
Укупна цена без ПДВ-а са свим 

зависним трошковима 
 

4. Износ ПДВ-а  

5. 
Укупна цена са ПДВ-ом и свим 

зависним трошковима 
 

6. Рок и начин плаћања  

7. 
Рок испоруке: (услов не дужи од 

120 дана) 
 

8. Гарантни рок 
на мотор на боју на каросерију 

   

9. Година производње возила  

10 Рок важења понуде  

11 
Начин давања понуде 

(заокружити) 
Самостално 

Са 

подизвођачем 

Група понуђача 

(заједн. понуда) 

 

 

      Датум                                                                                Понуђач 

                                                   М.П. 

_____________                                                              __________________ 
 

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.  
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6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 

Најнижа понуђена цена. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

У Г О В О Р- ПАРТИЈА-1 

о набавци два путничка возила возила 

 

закључен дана  __________.  године, у Инђији, између: 

 

1. Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса Ингас из Инђије, Блок 63 објекат 14/2, 

кога заступа вд директор Милан Кончаревић (у даљем тексту: Купац), 

и 

2. ___________________ из ____________, ул. ______________________ бр. ___, кога 

заступа __________________________________ (у даљем тексту: Продавац),  

 

Уговорне стране констатују:  

 - да је Купац на основу члана 32, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама  

(„Службени гласник Републике Србије“, брoj 124/12 у даљем тексту: Закон), на основу  

позива за подношење понуда, објављеног на Порталу јавних набавки дана 29.05.2019.  

године, спровео поступак јавне набавке два путничка возила, за потребе Купца, у 

отвореном поступку  јавне набавке  број A5/19;  

 - да је Продавац дана _________ 2019. године (попуњава Купац), доставио понуду број: 

______________, (попуњава Продавац) која у потпуности испуњава захтеве Купца и 

саставни је део уговора;  

 - да је Купац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Продавца и Одлуке 

о избору најповољније понуде број: _____________ од ______________. 2019.  

године, (попуњава Купац), изабрао Продавца за набавку возила.  
 

 

ПРЕДМЕТ 

 

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је купопродаја два путничка возила (у даљем тексту: возила), а у 

свему према конкурсној документацији бр. A5/19 и прихваћеној понуди бр.________ од 

_________2019. године. 

ЦЕНА 

 

Члан 2. 

Укупна цена за возила из члана 1. овог Уговора износи ______________________ 

(словима:_____________________________________________ динара. У цену из 

претходног става није урачунат порез на додату вредност (ПДВ) који износи 

__________________________ динара, тако да је укупна цена са урачунатим ПДВ-ом 

___________________________________ динара.  

 

Члан 3. 

Уговорна цена из члана 2. овог Уговора обухвата и следеће: трошкове транспорта, 

шпедитерске трошкове, осигурање у транспорту, деконзервацију, припрему возила за 

испоруку и друге зависне трошкове. Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.  
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РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Члан 4. 

Плаћање се врши у року од ________ дана по извршеном пријему предмета јавне набавке 

односно по пријему рачуна на деловодник Купца. 

Плаћање се врши на текући рачун Продавца број _______________________ који се води 

код _________________________ банке у ________________ и наведен је у рачуну. 

 

Члан 5. 

Продавац се обавезује да возило које је предмет овог Уговора, испоручи у року од _____ 

дана од дана потписивања овог Уговора. Уговорне стране сагласно утврђују да ће се 

испорука возила извршити на локацији продавца. 

 

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 

 

Члан 6. 

Квантитативни и квалитативни пријем предмета овог Уговора, извршиће представници 

уговорних страна, у месту испоруке назначеном у члану 5. овог Уговора, што се потврђује 

потписом Записника присутних овлашћених лица. 

У Записнику о квантитативном и квалитативном пријему возила, уноси се и број 

отпремнице по којој је возило допремљено. 

Записник о квалитативном и квантитативном пријему и достављена фактура Продавца, 

представљају основ за плаћање укупне уговорене цене.  

 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 7. 

Продавац се обавезује: 

- да испоручи возило које је предмет овог Уговора, у свему под условима из конкурсне 

документације и прихваћене понуде; 

- да приликом испоруке возила преда Купцу сву оригиналну документацију која се односи 

на предметно возило; 

- да обезбеди одржавање предметног возила у сопственој сервисној мрежи на територији 

Републике Србије или у другим овлашћеним сервисним центрима на територији 

Републике Србије у периоду трајања гаранције; 

- да за предметно возило изда гаранцију произвођача под условима из прихваћене понуде; 

- да преда банкарску гаранцију под условима из конкурсне документације уколико се 

налази на списку негативних референци; 

- ако се записнички утврди да испоручено возило има недостатке у квалитету и очигледне 

грешке, Продавац мора исте отклонити најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања 

Записника о рекламацији. У супротном, возило се не сматра примљеним што представља 

разлог за раскид овог Уговора. 

ОБАВЕЗЕ КУПЦА 

 

Члан 8. 

Купац се обавезује да: 

- у месту испоруке, записнички констатује квантитативни и квалитативни пријем  

  предметних возила; 

- прегледа исправност документације која прати возило; 

- прегледа банкарску гаранцију уколико се Продавац налази на списку негативне  

  референце; 

- возило користи у складу са препорукама произвођача; 

- изврши плаћање уговорене цене у складу са чланом 4. овог Уговора. 
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УГОВОРНА КАЗНА 

 

Члан 9. 

Ако Продавац касни са испоруком возила које је предмет овог Уговора више од 

уговореног рока, Купац има право да наплати уговорну казну у висини 0,10 % од 

вредности предмета уговора за сваки дан закашњења, а највише до 25 календарских дана. 

Купац има право да једнострано раскине овај Уговор уколико Продавац закасни са 

испоруком дуже од 25 дана. Клаузула из претходног става се не примењује ако је 

кашњење у испоруци проузроковано неблаговременим преузимањем возила од стране 

Купца.  

СЕРВИС ВОЗИЛА 

 

Члан 10. 

Продавац се обавезује да обавља редовне сервисне прегледе возила и то у сопственој 

сервисној мрежи на територији Републике Србије или у овлашћеним сервисним центрима 

на територији Републике Србије како је назначио у својој понуди за доделу уговора. 

Добављач је дужан да у тренутку закључења овог Уговора, достави Купцу списак сервиса 

на територији Републике Србије где ће одржавати возило, са адресама и назначеним 

радним временом. 

Члан 11. 

Продавац је дужан да у гарантном периоду од ______ месеца/и отклања све кварове на 

возилу које је предмет овог Уговора. Продавац је дужан да уз возило достави и гарантни 

лист који ће бити оверен даном примопредаје возила.  

 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 

Члан 12. 

Све евентуалне спорове који настану из овог Уговора или поводом њега, уговорне стране 

ће покушати да реше споразумно. Уколико у томе не успеју, уговара се надлежност 

Привредног суда у Сремској Митровици.  

 

ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 13. 

За све што није регулисано овим Уговором, сходно се примењују одредбе Закона о 

облигационим односима. 

Члан 14. 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.  

 

Члан 15. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих свакој уговорној 

страни припада по 2 (два) примерка. 

 

      КУПАЦ                                                                               ПРОДАВАЦ 

____________________                                                        ____________________ 

 
Напомена: Модел уговора Понуђач мора да попуни на назначеним местима, и на крају потпише и овери 

печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора 

морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају подношења 

заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити модел уговора.                                                                             
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ПАРТИЈА 2 
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА,ОПИС, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА СА ЕЛЕМЕНТИМА 

ПОНУДЕ 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА - ПАРТИЈА 2 
 

                              

 

ЈП  Ингас  Инђија у 2019. години планира за набавку: 

 

1. Набавку два ВАН возила( возило са два седишта и товарним простором) 
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ПАРТИЈА 2 

ВОЗИЛО 1 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  

 

ДУЖИНА ВОЗИЛА                               4300cm - 4400cm 

ШИРИНА ВОЗИЛА-sa retrovizora     1950cm - 2010cm 

ВИСИНА ВОЗИЛА                                1800cm - 1850cm 

МЕЂУОСОВИНСКО РАСТОЈАЊЕ  2800cm - 2815cm 

БОЈА ВОЗИЛА                                        Bela 

РАДНА ЗАПРЕМИНА МОТОРА        1420 - 1480 

СНАГА МОТОРА                                  53-57 kW 

ЗАПРЕМИНА ПРТЉАЖНИКА          3200-3350 dm3 

НОСИВОСТ                                            630-755 

ПОГОНСКО ГОРИВО                          ДИЗЕЛ 

 

ЗАХТЕВАНА ОПРЕМНА НА ВОЗИЛУ: 

 

- Визуелно и звучно упозорење на незакопчан појас возача 

- Ваздушни јастук за возача  

- Фиксни сигурносни појасеви напред  

- Возачево седиште подесиво по дужини  

- Систем против блокирања точкова (АБС)  

- Систем за помоћ при наглом кочењу (АФУ)  

- Систем за контролу стабилности возила (ЕСП)  

- Систем против проклизавања погонских точкова (АСР)  

- Систем за помоћ при кретању на узбрдици (ХСА)  

- Индикатор притиска у пнеуматицима  

- Дневна светла  

- Серво управљач  

- Систем Стоп&Старт  

- Десна лимена клизна врата  

- Леви лимени бочни зид  

- Лимена асиметрична задња врата са отварањем 180° 

- Механичко закључавање врата  

- Преградни зид са прозором  

- Прибор за пушаче 

- Носивост минимум 600 кг  

- 2 седишта напред  

- 12V утичница  

- Mинумум Челични наплатци 14''  

- Електрично подесива спољашња огледала- Електрични подизачи предњих стакала- 

Даљинско централно закључавање, 

- Клима уређај + филтер против прашине-  

- Радио ЦД МП3 УСБ Блуетоотх АУX.  

- Kука са атестом. 
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ВОЗИЛО 2 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  

 

ДУЖИНА ВОЗИЛА                               4300cm - 4400cm 

ШИРИНА ВОЗИЛА-sa retrovizora     1950cm - 2010cm 

ВИСИНА ВОЗИЛА                                1800cm - 1850cm 

МЕЂУОСОВИНСКО РАСТОЈАЊЕ  2800cm - 2815cm 

БОЈА ВОЗИЛА                                        Bela 

РАДНА ЗАПРЕМИНА МОТОРА        1420 - 1480 

СНАГА МОТОРА                                  53-57 kW 

ЗАПРЕМИНА ПРТЉАЖНИКА          3200-3350 dm3 

НОСИВОСТ                                            630-755 

ПОГОНСКО ГОРИВО                          ДИЗЕЛ 

 

ЗАХТЕВАНА ОПРЕМНА НА ВОЗИЛУ: 

 

- Визуелно и звучно упозорење на незакопчан појас возача 

- Ваздушни јастук за возача  

- Фиксни сигурносни појасеви напред  

- Возачево седиште подесиво по дужини  

- Систем против блокирања точкова (АБС)  

- Систем за помоћ при наглом кочењу (АФУ)  

- Систем за контролу стабилности возила (ЕСП)  

- Систем против проклизавања погонских точкова (АСР)  

- Систем за помоћ при кретању на узбрдици (ХСА)  

- Индикатор притиска у пнеуматицима  

- Дневна светла  

- Серво управљач  

- Систем Стоп&Старт  

- Десна лимена клизна врата  

- Леви лимени бочни зид  

- Лимена асиметрична задња врата са отварањем 180° 

- Механичко закључавање врата  

- Преградни зид са прозором  

- Прибор за пушаче 

- Носивост минимум 600 кг  

- 2 седишта напред  

- 12V утичница  

- Mинумум Челични наплатци 14''  

- Електрично подесива спољашња огледала- Електрични подизачи предњих стакала- 

Даљинско централно закључавање, 

- Клима уређај + филтер против прашине-  

- Радио ЦД МП3 УСБ Блуетоотх АУX.  
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НАПОМЕНА:  

 

У ВОЗИЛО ТРЕБА ДА БУДЕ УГРАЂЕНO У ТОВАРНИ ПРОСТОР СЛЕДЕЋА 

АТЕСТИРАНА ДОДАТНА ОПРЕМА: 

 

Спецификација: 

  

- Радни сто на елементи са фијокама и остава дужине 1100 - 1250 mm, ширине од  

370-390 mm и висине од 980 – 1000 mm.  

- Алуминијумска конструкција                

- 2 фиоке носивости 30 кг извлаче се 100% 

- Радна дрвена плоча 

- Метални кофер са разделицима дим: 44x33x10 cm на постољу које се извачи 100% 

- Кофер са провидним поклопцем од АБС пластике са класерима дим: 44x33x8 cm на 

сигурносним клизачима 

- Полица са падајућим вратима 

- Отворена кутија од АБС пластике 

- Падајућа врата на дну блока 

- Преклопна стега 100 mm    

- Цео блок да буде уграђен са леве стране возила до задњих врата 

- Подница према возилу (отпорна на ударце, огреботине, отпорна на воду, масти, горива, 

површина да спречава клизање, у подницу да буду уграђене куке за везивање гуртни. 

 

 

 

 

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
Ова конкурсна документација НЕ САДРЖИ техничку документацију и планове. 
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ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

 

 

ПОНУДА  

бр. ___________ од _______ 2019. године,  

за јавну набавку добара – два ван возила, у отвореном поступку  ЈН А5/19 

 

ПАРТИЈА БРОЈ  2 
 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача 

 

 

Адреса понуђача  

Матични број понуђача  

Порески идентификациони број (ПИБ)  

Име особе за контакт  

Електронска адреса понуђача (е-маил)  

Телефон  

Број рачуна понуђача и назив банке 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

Текући рачун   

Назив банке код које је текући рачун  

 

 

2. ПОНУДУ ПОДНОСИ 

 

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ  

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача                                                                    

 

                                                                          

3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

    

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 Адреса:   

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт  

 Процена укупне вредности набавке 

коју ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
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2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 Адреса:   

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт  

 Процена укупне вредности набавке 

коју ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена: 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 

 
                                                                        

4. ПОДАЦИ  О УЧЕСНИКУ  У  ЗАЈЕДНИЧКОЈ  ПОНУДИ 

 

    

1) 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:   

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт  

    

2) 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:   

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт  

    

3) 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:   

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт  

 

Напомена: 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку  понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 

понуди. 
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5.ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 2 

 

Предмет партије број 2  јавне набавке број А5/19 је набавка добара – два ВАН возила у 

2019-у  годину, из спецификације. 

 

Предмет јавне набавке су следећа добра: 

 
Р.

Б 
ОПИС Kол. Jед. цена без ПДВ-а 

1. 

Возило 1 (уписати марку и тип) 

 

 

_______________________________ 

1  

2. 

 

Возило 2 (уписати марку и тип) 

 

 

 _______________________________ 

 

1  

3. 
Укупна цена без ПДВ-а са свим 

зависним трошковима 
 

4. Износ ПДВ-а  

5. 
Укупна цена са ПДВ-ом и свим 

зависним трошковима 
 

6. Рок и начин плаћања  

7. 
Рок испоруке: (услов не дужи од 

120 дана) 
 

8. Гарантни рок: 
на мотор на боју на каросерију 

   

9. Година производње возила  

10 Рок важења понуде:  

11 
Начин давања понуде: 

(заокружити) 
Самостално 

Са 

подизвођачем 

Група понуђача 

(заједн. понуда) 

 

 

      Датум                                                                                Понуђач 

                                                   М.П. 

_____________                                                              __________________ 
 

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.  
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6.КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 

Најнижа понуђена цена. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

У Г О В О Р – ПАРТИЈА 2 

о набавци два ван возила возила 

 

закључен дана  __________.  године, у Инђији, између: 

 

1. Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса Ингас из Инђије, Блок 63 објекат 14/2, 

кога заступа вд директор Милан Кончаревић (у даљем тексту: Купац), 

и 

2. ___________________ из ____________, ул. ______________________ бр. ___, кога 

заступа __________________________________ (у даљем тексту: Продавац),  

 

Уговорне стране констатују:  

 - да је Купац на основу члана 32, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама  

(„Службени гласник Републике Србије“, брoj 124/12 у даљем тексту: Закон), на основу  

позива за подношење понуда, објављеног на Порталу јавних набавки дана 29.05.2019.  

године, спровео поступак јавне набавке два ВАН возила, за потребе Купца, у отвореном  

поступку  јавне набавке број A5/19;  

 - да је Продавац дана _________ 2019. године (попуњава Купац), доставио понуду број: 

______________, (попуњава Продавац) која у потпуности испуњава захтеве Купца и 

саставни је део уговора;  

 - да је Купац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Продавца и Одлуке 

о избору најповољније понуде број: _____________ од ______________. 2019.  

године, (попуњава Купац), изабрао Продавца за набавку возила.  
 

 

ПРЕДМЕТ 

 

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је купопродаја два ван возила (у даљем тексту: возила), а у свему 

према конкурсној документацији бр. A5/19 и прихваћеној понуди бр.________ од 

_________2019. године. 

 

ЦЕНА 

 

Члан 2. 

Укупна цена за возила из члана 1. овог Уговора износи ______________________ 

(словима:_____________________________________________ динара. У цену из 

претходног става није урачунат порез на додату вредност (ПДВ) који износи 

__________________________ динара, тако да је укупна цена са урачунатим ПДВ-ом 

___________________________________ динара.  

 

Члан 3. 

Уговорна цена из члана 2. овог Уговора обухвата и следеће: трошкове транспорта, 

шпедитерске трошкове, осигурање у транспорту, деконзервацију, припрему возила за 

испоруку и друге зависне трошкове. Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.  
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РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Члан 4. 

Плаћање се врши у року од  _____ дана по извршеном пријему предмета јавне набавке 

односно по пријему рачуна на деловодник Купца. 

Плаћање се врши на текући рачун Продавца број _______________________ који се води 

код _________________________ банке у ________________ и наведен је у рачуну. 

 

Члан 5. 

Продавац се обавезује да возило које је предмет овог Уговора, испоручи у року од _____ 

дана од дана потписивања овог Уговора. Уговорне стране сагласно утврђују да ће се 

испорука возила извршити на локацији продавца. 

 

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 

 

Члан 6. 

Квантитативни и квалитативни пријем предмета овог Уговора, извршиће представници 

уговорних страна, у месту испоруке назначеном у члану 5. овог Уговора, што се потврђује 

потписом Записника присутних овлашћених лица. 

У Записнику о квантитативном и квалитативном пријему возила, уноси се и број 

отпремнице по којој је возило допремљено. 

Записник о квалитативном и квантитативном пријему и достављена фактура Продавца, 

представљају основ за плаћање укупне уговорене цене.  

 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 7. 

Продавац се обавезује: 

- да испоручи возило које је предмет овог Уговора, у свему под условима из конкурсне 

документације и прихваћене понуде; 

- да приликом испоруке возила преда Купцу сву оригиналну документацију која се односи 

на предметно возило; 

- да обезбеди одржавање предметног возила у сопственој сервисној мрежи на територији 

Републике Србије или у другим овлашћеним сервисним центрима на територији 

Републике Србије у периоду трајања гаранције; 

- да за предметно возило изда гаранцију произвођача под условима из прихваћене понуде; 

- да преда банкарску гаранцију под условима из конкурсне документације уколико се 

налази на списку негативних референци; 

- ако се записнички утврди да испоручено возило има недостатке у квалитету и очигледне 

грешке, Продавац мора исте отклонити најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања 

Записника о рекламацији. У супротном, возило се не сматра примљеним што представља 

разлог за раскид овог Уговора. 

ОБАВЕЗЕ КУПЦА 

 

Члан 8. 

Купац се обавезује да: 

- у месту испоруке, записнички констатује квантитативни и квалитативни пријем  

  предметних возила; 

- прегледа исправност документације која прати возило; 

- прегледа банкарску гаранцију уколико се Продавац налази на списку негативне  

  референце; 

- возило користи у складу са препорукама произвођача; 

- изврши плаћање уговорене цене у складу са чланом 4. овог Уговора. 
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УГОВОРНА КАЗНА 

 

Члан 9. 

Ако Продавац касни са испоруком возила које је предмет овог Уговора више од 

уговореног рока, Купац има право да наплати уговорну казну у висини 0,10 % од 

вредности предмета уговора за сваки дан закашњења, а највише до 25 календарских дана. 

Купац има право да једнострано раскине овај Уговор уколико Продавац закасни са 

испоруком дуже од 25 дана. Клаузула из претходног става се не примењује ако је 

кашњење у испоруци проузроковано неблаговременим преузимањем возила од стране 

Купца.  

СЕРВИС ВОЗИЛА 

 

Члан 10. 

Продавац се обавезује да обавља редовне сервисне прегледе возила и то у сопственој 

сервисној мрежи на територији Републике Србије или у овлашћеним сервисним центрима 

на територији Републике Србије како је назначио у својој понуди за доделу уговора. 

Добављач је дужан да у тренутку закључења овог Уговора, достави Купцу списак сервиса 

на територији Републике Србије где ће одржавати возило, са адресама и назначеним 

радним временом. 

Члан 11. 

Продавац је дужан да у гарантном периоду од ______ месеца/и отклања све кварове на 

возилу које је предмет овог Уговора. Продавац је дужан да уз возило достави и гарантни 

лист који ће бити оверен даном примопредаје возила.  

 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 

Члан 12. 

Све евентуалне спорове који настану из овог Уговора или поводом њега, уговорне стране 

ће покушати да реше споразумно. Уколико у томе не успеју, уговара се надлежност 

Привредног суда у Сремској Митровици.  

 

ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 13. 

За све што није регулисано овим Уговором, сходно се примењују одредбе Закона о 

облигационим односима. 

Члан 14. 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.  

 

Члан 15. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих свакој уговорној 

страни припада по 2 (два) примерка. 

 

      КУПАЦ                                                                               ПРОДАВАЦ 

____________________                                                        ____________________ 

 
Напомена: Модел уговора Понуђач мора да попуни на назначеним местима, и на крају потпише и овери 

печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора 

морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају подношења 

заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити модел уговора.                                                                             
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ПАРТИЈА 3 
 

 

 

Једно ЛКВ (N1) возило 
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА,ОПИС, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА СА ЕЛЕМЕНТИМА 

ПОНУДЕ 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА - ПАРТИЈА 3 
 

                              

 

ЈП  Ингас  Инђија у 2019. години планира за набавку: 

 

1. Набавку једно ЛКВ  возило  
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ПАРТИЈА 3 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  

 

Техничке карактеристике и потребна опрема у возилу 

 

Димензије: 

Дужина возила: 4350-4400 mm 

Ширина возила (с ретровизорима): 2000-2050 mm 

Висина возила (са кровним носачима): 1850-1900 mm 

Међу осовинско растојање: 2800-2850 mm 

Носивост од 600 – 800 кg. 

Боја  - Бела 

Возило – теретно 

Број места за седење - 5 

Мотор – дизел 

Деполуцијска норма – Еуро 6 

Радна запремина – 1400-1500 сm3 

Снага мотора – 50-67 кw 

 

Опрема(мин): 

- Мануелна клима,  

- Систем против блокирања точкова (АБС)  

- Систем за помоћ при наглом кочењу (АФУ)  

- Систем за контролу стабилности возила (ЕСП)  

- Систем против проклизавања погонских точкова (АСР)  

- Систем за помоћ при кретању на узбрдици (ХСА)  

- индикатор промене брзине 

- индикатор притиска у гумама 

- централно даљинско закључавање 

- ел. подизачи предњих стакала на вратима возача два тастера и сувозачевим 1 тастер 

- Радио ЦД УСБ Блуетоотх са командама иза управљача,  

- бочна клизна врата остакљена  

- двокрилна остакљена задња врата са могућношћу отварања 180°  

- преградна мрежа између путничког и теретног простора 

- склопива и преклопива задња клупа 

- уздужни кровни носачи или кровна галерија 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку отвореног поступка ЈН бр. А5/19 ........................          36/58 

 

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
Ова конкурсна документација НЕ САДРЖИ техничку документацију и планове. 
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ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

 

 

ПОНУДА  

бр. ___________ од _______ 2019. године,  

за јавну набавку добара – једно ЛКВ возило, у отвореном поступку  ЈН А5/19 

 

ПАРТИЈА БРОЈ  3 
 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача 

 

 

Адреса понуђача  

Матични број понуђача  

Порески идентификациони број (ПИБ)  

Име особе за контакт  

Електронска адреса понуђача (е-маил)  

Телефон  

Телефакс  

Број рачуна понуђача и назив банке 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

Текући рачун   

Назив банке код које је текући рачун  

 

2. ПОНУДУ ПОДНОСИ 

 

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ  

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача                                                                    

                                                                          

3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

    

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 Адреса:   

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт  

 Процена укупне вредности набавке 

коју ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
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2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 Адреса:   

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт  

 Процена укупне вредности набавке 

коју ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена: 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 

 
                                                                        

4. ПОДАЦИ  О УЧЕСНИКУ  У  ЗАЈЕДНИЧКОЈ  ПОНУДИ 

 

    

1) 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:   

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт  

    

2) 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:   

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт  

    

3) 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:   

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт  

 

Напомена: 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку  понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 

понуди. 
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        5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 3 

 

Предмет партије број 1  јавне набавке број А5/19 је набавка добара – једног ЛКВ возила у 

2019-у  годину, из спецификације. 

 

Предмет јавне набавке су следећа добра: 

 
Р.

Б 
ОПИС Kол. Jед. цена без ПДВ-а 

1. 

Возило 1 (уписати марку и тип) 

 

 

_______________________________ 

1  

2. 
Укупна цена без ПДВ-а са свим 

зависним трошковима 
 

3. Износ ПДВ-а  

4. 
Укупна цена са ПДВ-ом и свим 

зависним трошковима 
 

5. Рок и начин плаћања  

6. 
Рок испоруке: (услов не дужи од 

120 дана) 
 

7. Гарантни рок:  
на мотор на боју на каросерију 

   

8. Година производње возила  

9 Рок важења понуде:  

10 
Начин давања понуде: 

(заокружити) 
Самостално 

Са 

подизвођачем 

Група понуђача 

(заједн. понуда) 

 

 

      Датум                                                                                Понуђач 

                                                   М.П. 

_____________                                                              __________________ 
 

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.  
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6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 

Најнижа понуђена цена. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

У Г О В О Р ПАРТИЈА-3 

о набавци ЛКВ возила 

 

закључен дана  __________.  године, у Инђији, између: 

 

1. Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса Ингас из Инђије, Блок 63 објекат 14/2, 

кога заступа вд директор Милан Кончаревић (у даљем тексту: Купац), 

и 

2. ___________________ из ____________, ул. ______________________ бр. ___, кога 

заступа __________________________________ (у даљем тексту: Продавац),  

 

Уговорне стране констатују:  

 - да је Купац на основу члана 32, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама  

(„Службени гласник Републике Србије“, брoj 124/12 у даљем тексту: Закон), на основу  

позива за подношење понуда, објављеног на Порталу јавних набавки дана 29.05.2019.  

године, спровео поступак јавне набавке једног ЛКВ возила, за потребе Купца, у отвореном 

поступку  јавне набавке  број A5/19;  

 - да је Продавац дана _________ 2019. године (попуњава Купац), доставио понуду број: 

______________, (попуњава Продавац) која у потпуности испуњава захтеве Купца и 

саставни је део уговора;  

 - да је Купац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Продавца и Одлуке 

о избору најповољније понуде број: _____________ од ______________. 2019.  

године, (попуњава Купац), изабрао Продавца за набавку возила.  
 

 

ПРЕДМЕТ 

 

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је купопродаја једног лаког теретног возила (у даљем тексту: 

возила), а у свему према конкурсној документацији бр. A5/19 и прихваћеној понуди 

бр.________ од _________2019. године. 

 

ЦЕНА 

 

Члан 2. 

Укупна цена за возила из члана 1. овог Уговора износи ______________________ 

(словима:_____________________________________________ динара. У цену из 

претходног става није урачунат порез на додату вредност (ПДВ) који износи 

__________________________ динара, тако да је укупна цена са урачунатим ПДВ-ом 

___________________________________ динара.  

 

Члан 3. 

Уговорна цена из члана 2. овог Уговора обухвата и следеће: трошкове транспорта, 

шпедитерске трошкове, осигурање у транспорту, деконзервацију, припрему возила за 

испоруку и друге зависне трошкове. Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.  
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РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Члан 4. 

Плаћање се врши у року од ______ дана по извршеном пријему предмета јавне набавке 

односно по пријему рачуна на деловодник Купца. 

Плаћање се врши на текући рачун Продавца број _______________________ који се води 

код _________________________ банке у ________________ и наведен је у рачуну. 

 

Члан 5. 

Продавац се обавезује да возило које је предмет овог Уговора, испоручи у року од _____ 

дана од дана потписивања овог Уговора. Уговорне стране сагласно утврђују да ће се 

испорука возила извршити на локацији продавца. 

 

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 

 

Члан 6. 

Квантитативни и квалитативни пријем предмета овог Уговора, извршиће представници 

уговорних страна, у месту испоруке назначеном у члану 5. овог Уговора, што се потврђује 

потписом Записника присутних овлашћених лица. 

У Записнику о квантитативном и квалитативном пријему возила, уноси се и број 

отпремнице по којој је возило допремљено. 

Записник о квалитативном и квантитативном пријему и достављена фактура Продавца, 

представљају основ за плаћање укупне уговорене цене.  

 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 7. 

Продавац се обавезује: 

- да испоручи возило које је предмет овог Уговора, у свему под условима из конкурсне 

документације и прихваћене понуде; 

- да приликом испоруке возила преда Купцу сву оригиналну документацију која се односи 

на предметно возило; 

- да обезбеди одржавање предметног возила у сопственој сервисној мрежи на територији 

Републике Србије или у другим овлашћеним сервисним центрима на територији 

Републике Србије у периоду трајања гаранције; 

- да за предметно возило изда гаранцију произвођача под условима из прихваћене понуде; 

- да преда банкарску гаранцију под условима из конкурсне документације уколико се 

налази на списку негативних референци; 

- ако се записнички утврди да испоручено возило има недостатке у квалитету и очигледне 

грешке, Продавац мора исте отклонити најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања 

Записника о рекламацији. У супротном, возило се не сматра примљеним што представља 

разлог за раскид овог Уговора. 

ОБАВЕЗЕ КУПЦА 

 

Члан 8. 

Купац се обавезује да: 

- у месту испоруке, записнички констатује квантитативни и квалитативни пријем  

  предметних возила; 

- прегледа исправност документације која прати возило; 

- прегледа банкарску гаранцију уколико се Продавац налази на списку негативне  

  референце; 

- возило користи у складу са препорукама произвођача; 

- изврши плаћање уговорене цене у складу са чланом 4. овог Уговора. 
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УГОВОРНА КАЗНА 

 

Члан 9. 

Ако Продавац касни са испоруком возила које је предмет овог Уговора више од 

уговореног рока, Купац има право да наплати уговорну казну у висини 0,10 % од 

вредности предмета уговора за сваки дан закашњења, а највише до 25 календарских дана. 

Купац има право да једнострано раскине овај Уговор уколико Продавац закасни са 

испоруком дуже од 25 дана. Клаузула из претходног става се не примењује ако је 

кашњење у испоруци проузроковано неблаговременим преузимањем возила од стране 

Купца.  

СЕРВИС ВОЗИЛА 

 

Члан 10. 

Продавац се обавезује да обавља редовне сервисне прегледе возила и то у сопственој 

сервисној мрежи на територији Републике Србије или у овлашћеним сервисним центрима 

на територији Републике Србије како је назначио у својој понуди за доделу уговора. 

Добављач је дужан да у тренутку закључења овог Уговора, достави Купцу списак сервиса 

на територији Републике Србије где ће одржавати возило, са адресама и назначеним 

радним временом. 

Члан 11. 

Продавац је дужан да у гарантном периоду од ______ месеца/и отклања све кварове на 

возилу које је предмет овог Уговора. Продавац је дужан да уз возило достави и гарантни 

лист који ће бити оверен даном примопредаје возила.  

 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 

Члан 12. 

Све евентуалне спорове који настану из овог Уговора или поводом њега, уговорне стране 

ће покушати да реше споразумно. Уколико у томе не успеју, уговара се надлежност 

Привредног суда у Сремској Митровици.  

 

ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 13. 

За све што није регулисано овим Уговором, сходно се примењују одредбе Закона о 

облигационим односима. 

Члан 14. 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.  

 

Члан 15. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих свакој уговорној 

страни припада по 2 (два) примерка. 

 

      КУПАЦ                                                                               ПРОДАВАЦ 

____________________                                                        ____________________ 

 
Напомена: Модел уговора Понуђач мора да попуни на назначеним местима, и на крају потпише и овери 

печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора 

морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају подношења 

заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити модел уговора.                                                                             
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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 на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 

75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. 

тач. 4) Закона); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона). За ову јавну набавку довољно је доставити Извод о 

регистрацији предузећа из ког се види да је понуђач регистрован за обављање 

одговарајуће делатности из предмета јавне набавке. 

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине 

(чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и 

услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача. 

 

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 

испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима наручиоца 

у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи отворени поступак 

доделе уговора о јавној набавци добара обликован  у партије.  

  

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. 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона -Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег 

правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим 

се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 

Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 

кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 

понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 

кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 

законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и 

физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде  привредног и 

прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда 

Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као 

привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да 

му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне 

регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена 

мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење 

понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања одређених послова. 

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда; 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 

управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 

приватизације. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
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5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: дозвола за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке уколико је таква дозвола предвиђена за ову врсту јавне набавке, 

коју понуђач доставља у виду неоверене копије. За ову јавну набавку довољно је 

доставити Извод о регистрацији предузећа из ког се види да је понуђач регистрован за 

обављање одговарајуће делатности из предмета јавне набавке. 

6) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве . Изјава мора да 

буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду 

подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 

чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави 

на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

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, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља 

у изворном електронском облику. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику. 

Поступак се води на српском језику. Међутим, уколико понуђач нема седиште у 

Републици Србији, образац понуде и остали обрасци могу бити попуњени на српском 

језику или енглеском језику док се остала документација – докази (прилози) достављају у 

изворном облику уз превод на српски или енглески језик, оверен од стране овлашћеног 

судског тумача. 

 

 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 

о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: ЈП „Ингас“ Инђија, , са назнаком: ,,Понуда за јавну 

набавку (добра,) –путничка и теретна возила, ЈН бр. А5/19-НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се 

сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 28.06..2019. године, 

до 12,00 часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати 

потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 

понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 

је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

 

Напомена: 

 
Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, 

препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је наручилац 

понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој 

ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду. 

 

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов 

саставни део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, хемијском оловком, а 

овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној 

документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и 

печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији.                                                                     
                                                                       

 Понуда мора да садржи: 

1) попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (образац у конкурсној 

документацији); 

2) попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о подизвођачу, уколико понуђач 

делимично извршење набавке поверава подизвођачу (образац у конкурсној 

документацији); 
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3) попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о понуђачу који је учесник у 

заједничкој понуди, уколико понуду подноси група понуђача (образац   у конкурсној 

документацији); 

4) доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, наведене у 

Упутству како се доказује испуњеност услова из члана 77. Закона   

5) попуњен, печатом оверен и потписан Модел уговора   

6) Техничке карактеристике (спецификације) попуњене, печатом оверене и потписане   

7) попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре понуђене цене   

8) попуњен, потписан и оверен Образац трошкова припреме понуде  ; Члан 88. Закона о 

јавним набавкама. (достављање овог обрасца није обавезно). 

9) попуњен, потписан и оверен Образац Изјаве о независној понуди. Овом изјавом 

Понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. (члан 

26. и 27. Закона о јавним набавкама). 

10) потписан и оверен образац Изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих 

прописа   

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев 

образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу 

(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона.), који 

морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.У 

случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава 

обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање 

изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати 

споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. 

Закона. 

 

ПАРТИЈЕ 

 

Набавка је обликована у  ТРИ  партије.  

 

Партију број 1 - Два путничка возила 

Партију број 2 - Два ВАН возила  

Партију број 3 – Једно ЛКВ возило     

  

Понуђач може поднети понуду за једну, две или три партије. Понуда мора обухватати 

најмање једну целокупну партију. Понуђач на коверти и у понуди наводи партију на коју 

се понуда односи. У случају да понуђач поднесе понуду за две  или три партије, она мора 

бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно 

 

 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 

на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља. 
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП „Ингас“ 22320 Инђија, 

Блок 63, објекат 14 , са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку (добра) – путничка и теретна возила, ЈН бр. А5/19, 

партија број ____- НЕ ОТВАРАТИ”.  

„Допуна понуде за јавну набавку (добра) – путничка и теретна возила, ЈН бр.А5/19 

партија број ____ - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку (добра) – путничка и теретна возила, ЈН бр. А5/19 

партија број ____ - НЕ ОТВАРАТИ”, или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку (добра) – путничка и теретна возила, ЈН бр. 

А5/19 партија број ____ - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде , понуђач наводи на који начин подноси понуду,односно да ли подноси 

понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде  наведе 

да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова, у складу са 

Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 
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8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач.1) до 6) 

Закона и то податке о: 

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем и који ће у име групе потписивати обрасце из 

конкурсне документације, 

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

- понуђачу који ће издати рачун, 

- рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова у складу са 

Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

Услов из члана 75. Став 1 тачка 5 Закона о јавним набавкама (да има важећу дозволу 

надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква 

дозвола предвиђена посебним прописом) дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.                                                                     
                                                                                                                                                      

9.  НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО  И  ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ  ОД  КОЈИХ ЗАВИСИ  ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

 

- Наручилац омогућава следеће услове плаћања: по сваком извршеном пријему 

испоручених добара, плаћање се врши у року до 15 дана од дана службеног пријема 

рачуна на деловодник наручиоца уз који је приложена отпремница као доказ о 

квантитативном и квалитативном пријему предмета јавне набавке. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 

Захтеви у погледу гарантног рока 

 

Понуђено возило мора бити ново не регистровано и технички исправно, у складу са 

међународним стандардима. Понуђено возило мора бити на савременом технолошком 

нивоу. 

Гарантни рок за путничка и теретна возила : 

   - на мотор минимум 3 године или 100.000 километара, 

   - на боју минимум 2 године, 

   - на каросерију минимум 6 година , 

 од дана испоруке добара.  
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Захтев у погледу рока испоруке добара 

 

Рок за испоруку добра не може бити дужи од 120 дана од дана закључења уговора. Место 

испоруке је седиште продавца. 

 

Захтев у погледу рока важења понуде 

 

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

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

 

10.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се 

за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без  

ПДВ, сматраће се да је иста дата без ПДВ.  

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

Структура цене: У цени треба да су садржани сви пратећи трошкови, сходно  

Обрасцу структуре цене који чини саставни део ове конкурсне документације.  

Наручилац ће обезбедити да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне  

цене као и да ће са дужном пажњом проверити квалитет предмета јавне набавке.  

 

 

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 

О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија 

и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике. 
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12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА  

 

Средство обезбеђења  се не тражи. 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, 

електронске поште на e-mail ingasjp@gmail.com тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека 

рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити 

у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници.                                                                         

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. А5/19 ”  

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона. 

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). Уколико наручилац оцени да су потребна 

додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно 

његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по 

позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 

код његовог подизвођача. Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке 

рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 

отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 

цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 
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16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 

набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 

набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде 

додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску 

гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива 

на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, 

од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана 

дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене 

рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење 

посла мора да се продужи. 

 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума “Најнижа понуђена 

цена”. 

 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА  У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ  БРОЈЕМ  ПОНДЕРА  ИЛИ  ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ  ЦЕНОМ  

 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

Уколико две или више понуда имају исту најниже понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 

Уколико две или више понуда имају исти рок плаћања, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. 

 

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 

и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.   

 

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 

или пословно удружење у њихово име. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на 

e-mail: ingasjp@gmail.com, или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за 

заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 

наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за 
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заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 

објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 

најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту 

права долази до застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 

10 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 

пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу 

од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда 

на број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253 позив на – подаци о  броју 

или ознаци јавне набавке, сврха уплате : Републичка административна такса са назнаком 

јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), 

корисник: буџет Републике Србије. 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 

динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000 

динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако 

је та вредност већа од 120.000.000 динара. 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или 

радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или 

обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне 

набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању 

понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене 

вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. Закона. 

 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 

10 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 

рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 

Закона. 
                                                                 

23  ИЗМЕНА УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОРА  

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 

повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора. 

У случају из претходног става наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора која 

садржи прописане податке и да у року од три дана од дана доношења исту објави на 

Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и Државној 

ревизорској институцији. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ                                         

 

ПАРТИЈА БРОЈ  ____ 

 

 

Укупна цена – (без ПДВ-а)____________________ динара 

 

Стопа ПДВ-а ___________ % 

 

Износ ПДВ-а на укупну цену _______________________ динара 

 

Укупна цена (са ПДВ-ом) _____________________динара са ПДВ-ом 

 

*Остали трошкови _________________________________ 

 

*уписати врсту трошкова, нпр. транспорт, царина, царинско евидентирање, осигурање при 

отпреми, утовар, истовар, услуге шпедитера, и сви други зависни трошкови. 

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене. 

 

- уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а,  колика је стопа ПДВ-а, износ ПДВ-а на 

укупну цену, укупну цену са ПДВ-ом. 

 

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, 

чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 

или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати 

и печатом оверити образац структуре цене. 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

ПАРТИЈА БРОЈ  ____ 

 

У складу са чланом 88. ЗЈН Понуђач ____________________________________ 

_________________________________из_______________________ул.________ 

_____________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА 

 

ИЗНОС ТРОШКА У ДИНАРИМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 

накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да 

понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 

спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 

тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

НАПОМЕНА: ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО. 

 

У __________________,дана________2019.год. 

 

 

                                                                                          П О Н У Ђ А Ч 

                                                              М.П. 

                                                                                   ____________________ 

                                                                                 (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

ПАРТИЈА БРОЈ  ____ 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама Понуђач 

___________________________________________, даје: 

 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке за путничка и теретна возила бр. А5/19, поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

                                                  М.П. 

                                                                                           Потпис овлашћеног лица 

                                                                                               ____________________ 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 

да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 

набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 

поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 

негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 2.ЗАКОНА 

 

ПАРТИЈА БРОЈ  ____ 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач ___________________________________________ у поступку јавне набавке 

путничких и теретних возила  бр. А5/19, поштовао обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и 

гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине. 

 

 

       Датум:                                     М.П.                                   Потпис понуђача 

______________                                                                     ___________________ 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 


