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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и
68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број
02/2020, деловодни број 404-02-4/2020-01 и Решења о образовању комисије за јавну
набавку 02/2020, деловодни број 404-02-4/1/2020-01, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредности- набавка путничког аутомобила за
потребе Централног регистра обавезног социјалног осигурања
ЈН бр 02/2020


Конкурсна документација садржи 29 страна.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Централни регистар обавезног социјалног осигурања
Адреса: Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд
ПИБ 106819954
Матични број 17797603
Интернет страница: www.croso.gov.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 02/2020 су добра – путнички аутомобил.
Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних
набавки и на интернет страници Наручиоца www.croso.gov.rs.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка.
6. Електронска лицитација
Не спроводи се електронска лицитација.
7. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Оливера Павловић и Душица Шоргић
Е - mail адреса: olivera.pavlovic@croso.rs; dusica.sorgic@croso.rs
број факса: 011/3110365
8. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року до 10 дана од дана јавног
отварања понуда.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 02/2020 су добра – путнички аутомобил.
Назив и ознака из општег речника набавки: Путнички аутомобили – 34110000.
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И
СЛ.

Путничко возило 1 комад – Техничка спецификација


Тип возила:

путничко



Облик каросерије:

лимузина



Врста погонског горива:

дизел



Генерација мотора:

Еуро 6



Мењач:

аутоматски 7 –степени 4х4



Број врата:

5 (пет)



Боја каросерије:

Металик црна



Радна запремина мотора:

од 1.950 ccm до 2.000 ccm



Снага мотора:

од 130 до 150 kw



Дужина возила.

од 4.800 mm до 4.900 mm



Висина возила

од 1.450 mm до 1.470 mm



Међуосовинско растојање

од 2.800 mm до 2.900 mm



Запремина пртљажника

мин. 620 l



Година производње возила:



Гарантни рок:






не старија од 2019. године
мин. 48 месеци или мин.120.000 км
Против корозије минимум 12 год.
На боју и лак је минимум 3 године

AIRBAG за возача,сувозача (сувозачев са деактивацијом)
Предњи бочни AIRBAG-ови
Ваздушне завесе
AIRBAG за колена возача
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ESC
Електроподесиво возачево и сувозачево седиште, возачево са меморијом
Декоративне лајсне на праговима напред и позади
Хром пакет
Серво управљач подесив у две осе, кожна ручица мењача
Kлима уређаj, трозонски са контролним панелом позади
Електроподизачи предњих и задњих стакала
Електро подесиви, склопиви и грејани спољашњи ретровизори са аутоматским
затамњењем и меморијом,
Путни рачунар у боји
Старт/Стоп систем
LED фарови
Кожна седишта
TOP LED задња светла
Адаптивни темпомат до 160 km/h
Уређај за прање фарова
Навигациони систем са интегрисаним мапама Европе
Предњи и задњи паркинг сензори
Камера за помоћ при паркирању уназад
Контрола при вожњи у брдима
Грејачи предњих и задњих седишта
Електрично отварање и затварање врата пртљажника
LED дневна светла
LED предња светла за маглу са „corner“ функцијом
Предњи наслон за руку
Диск кочнице позади
Недељива задња клупа
Дељив и склопив наслон задњег седишта
Задњи наслон за руку
Светла за читање
Тонирана стакла
Сензор за кишу
Три сигурносна појаса позади
Унутрашњи ретровизор са аутоматским затамњењем
Sun screen за задња бочна стакла и задње стакло
Три наслона за главу позади
USB конекција
Програм мрежа
8 звучника
Индикатор притиска у пнеуматицима
Подсетник сигурносног појаса
Предње и задње унутрашње осветљење пода
Унутрашње амбијентално осветљење
Пакет за пушаче (предња и задња пепељара)
Виртуелни кокпит
3 – краки мултифункционални серво кожни волан за радио и телефон
Алуминијумске фелне 18“, пнеуматици 235/45 R18
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Резервни точак – челична фелна са гумом пуних димензија
Алат за замену точка
Гумене патоснице
Комплет прве помоћи
Сигурносни троугао
Комплет резервних сијалица
Флуоресцентни прслук
Сајла за вучу
Сет зимских гума (4 комада), sa фелнaма
Сигурносни шрафови

Квалитет, количина и опис добара, радова или услуга:
Испуњавање техничких карактеристика се доказује достављањем каталога или извода
из каталога или проспектом произвођача из кога се може несумњиво утврдити да
понуђено возило испуњава захтеване техничке карактеристике. Понуђени путнички
аутомобил може имати и више опреме од захтеване, с тим што је понуђач у обавези да у
понуди достави спецификацију те опреме са називом пакета опреме. Понуђено добропутнички аутомобил не може имати мање опреме од захтеване опреме. Ако понуђено
добро не испуњава све захтеване техничке карактеристике наручилац ће понуду
понуђача одбити као неодговарајућу.

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:
Квалитативну и квантитативну контролу добра представник наручиоца ће вршити
приликом пријема добра уз присуство представника понуђача на месту испоруке
(преузимања) добра. Уколико се приликом примопредаје установи било какав
недостатак или неисправност у погледу квалитета односно квантитета, наручилац је
дужан да о томе сачини Записник о рекламацији и без одлагања писано (маил, факс)
достави понуђачу, а понуђач се обавезује да записнички утврђене недостатке у
квалитету и/или квантитету да испоручи ново добро у року и на начин одређен
конкурсном документацијом, а који се рачуна од дана пријема Записника о
рекламацији. Понуђач је у обавези да за понуђена добра да гаранцију. Гарантни рок
почиње да тече од дана испоруке добара. Понуђач је у обавези да у свему поступи по
условима гаранције произвођача и да приликом примопредаје добара наручиоцу
достави гарантни лист за испоручено добро.
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IV 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
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 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);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења
понуда. (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2.
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1) Да је понуђач овлашћени продавац добра које је предмет јавне
набавке;
2) Да је понуђач за путнички аутомобил који је предмет набавке
обезбедио овлашћени сервис на територији града Београда.
1.1.

1.3.

1.4.

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.
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.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу
са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве
понуђача, дат је у поглављу X) којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу XI), потписану од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
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.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) Фотокопије докумената који недвосмислено потврђују да је понуђач овлашћени
продавац добра које је предмет јавне набавке, као и да је обезбеђен овлашћени сервис
на територији града Београда.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
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:
Централни регистар обавезног социјалног осигурања,
Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку
мале вредности набавка путничког аутомобила за потребе Централног регистра
обавезног социјалног осигурања, ЈН бр. 02/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24.02.2020. године
до 12 часова.
Јавно отварање понуда одржаће се 24.02.2020. године, у 12.15 часова, у радним
просторијама Централног регистра обавезног социјалног осигурања, Омладинских
бригада 1,11070 Нови Београд - други спрат, соба 249а.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће
присуствовати поступку јавног отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну
набавку предају оверено овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће
у поступку јавног отварања понуда.
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.
Понуда мора да садржи:
-

Образац понуде – попуњен, потписан и печатиран
Модел уговора – попуњен, свака страна парафирана и потписана и печатирана
последња страна

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за ЈН бр. 02/2020

10
-

Образац структуре цене са упутством како да се попуни, попуњен, потписан и
печатиран
Изјаву о независној понуди – попуњену, потисану и печатирану
Изјаву о испуњавању услова из чл.75 Закона – попуњену, потписану и
печатирану;
Доказе о испуњености додатних услова.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов
саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и
печатом оверава.
3. ПАРТИЈЕ
Набавка није обликована по партијама
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Централни регистар
обавезног социјалног осигурања, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд са
назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку мале вредности ,, Понуда за јавну набавку мале
вредности набавка путничког аутомобила за потребе Централног регистра
обавезног социјалног осигурања.“, ЈН брoj 02/2020. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку ,, Понуда за јавну набавку мале вредности
набавка путничког аутомобила за потребе Централног регистра обавезног
социјалног осигурања“, ЈН брoj 02/2020. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку ,, Понуда за јавну набавку мале вредности
набавка путничког аутомобила за потребе Централног регистра обавезног
социјалног осигурања“, ЈН брoj 02/2020 . - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку ,, Понуда за јавну набавку мале
вредности набавка путничког аутомобила за потребе Централног регистра
обавезног социјалног осигурања“, ЈН брoj 02/2020 . - 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.
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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 (поглавље VI), 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
(поглавље VI) 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 који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, 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 је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. 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,
 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.
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1.Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана од дана испостављања исправне
фактуре, регистроване у ЦРФ и потписане од стране одговорног лица Понуђача.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Рок испоруке понуђених добара: максимално 60 (шездесет) дана од дана
ПОтписивања уговора.
9.3. Место испоруке: наручена добра се преузимају у продајном месту-салону
Понуђача
9.4. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) 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
9.5. Гарантни рок
Гарантни рок за добро које је предмет набавке је минимум 48 месеци или минимум 120.000
пређених км.
Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију против корозије минимум 12 година.
Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију на боју и лак минимум 3 године.

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 укупну вредност понуде морају бити урачунати сви трошкови (царина, друге увозне
дажбине, нулти сервис и слично) и сви други трошкови који су везани за реализацију
уговорене обавезе) и они се не могу посебно исказати ван понуђене цене, фактурисати
нити наплаћивати.
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.
11.СРЕДСТВО
ФИНАНСИЈСКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА
КОЈИМ
ПОНУЂАЧИ
ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ ПРЕУЗЕТИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
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Изабрани понуђач се обавезује да приликом потписивања уговора, на име гаранције за
добро извршење посла, наручиоцу преда оригинал сопствену бланко меницу потписану
оригиналним потписом, са клаузулом «без протеста», оригинал овлашћење за попуну
менице – Менично писмо потписано оригиналним потписом лица која су потписала
меницу, копије депо картона, копију ОП обрасца и листинг са сајта НБС као доказ да је
меница регистрована, насловљену на Централни регистар обавезног социјалног
осигурања, у износу од 10% од уговорене цене (без ПДВ-а), са роком важности 30 дана
дуже од уговореног рока за коначно извршење посла.
Изабрани понуђач се обавезује да приликом примопредаје путничког аутомобила, на
име гаранције за отклањање грешака у гарантном року достави Наручиоцу оригинал
сопствену бланко меницу потписану оригиналним потписом, са клаузулом «без
протеста», оригинал Овлашћење за попуну менице – Менично писмо потписано
оригиналним потписом лица која су потписала меницу, копије депо картона, копију ОП
обрасца и листинг са сајта НБС као доказ да је меница регистрована, насловљену на
Централни регистар обавезног социјалног осигурања, у износу од 5% од уговорене
цене (без ПДВ-а), са роком важности 10 дана дуже од истека уговореног гарантног
рока.
Менична овлашћења треба да буду насловљена на Централни регистар обавезног
социјалног осигурања.
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику 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, 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 брoj 02/2020 на
адресу Централни регистар обавезног социјалног осигурања, Омладинских бригада 1,
11070 Нови Београд или на факс број 011/311-03-65.
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.
13. 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,
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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.
14. 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“.
15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке добра.
16. 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 нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења
понуда. (Образац изјаве, дат је у поглављу X конкурсне документације).
17. 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.
18. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а
све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.
Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:
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1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат,
односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног
споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење
понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је
примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без
обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.
став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац
исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након протека претходно наведених рокова (члан 149.
став 3 ЗЈН), сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума,
одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о
додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а ЗЈН.
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 рокова за подношење захтева за заштиту
права (из става 3. и 4. члан 149. ЗЈН) претходно наведених, а подносилац захтева га
није поднео пре истека тих рокова.
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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана
пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.
Захтев за заштиту права садржи елементе предвиђене чланом 151. став 1. ЗЈН.
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Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151.
став 1. ЗЈН, наручилац ће такав захтев одбацити закључком. Закључак из става 2.
Чл.151 наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три
дана од дана доношења.
Против овог закључка подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема
закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено
доставља наручиоцу.
Приликом подношења захтева за заштиту права подносилац захтева је дужан да
изврши уплату прописане таксе и као доказ, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН
достави потврду која садржи следеће елементе: да буде издата од стране банке и да
садржи печат банке, да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да
потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога, износ таксе из члана 156. ЗЈН чија
се уплата врши, број рачуна: 840-30678845-06, шифру плаћања: 153 или 253, позив на
број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права (ЈН 02/2020), сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака
јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: буџет
Републике Србије, назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту
права за којег је извршена уплата таксе, потпис овлашћеног лица банке.
Такса за захтев за заштиту права поднет поступку јавне набавке мале вредности
(без партија):
1) Уколико се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда, такса износи
60.000 динара.
2) Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда, такса износи
60.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци, сходно одредби чл.113. став1. Закона, ће бити закључен са
понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 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.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр __________ од __________________ за јавну набавку добра – путничког
аутомобила за потребе Централног регистра обавезног социјалног осигурања.
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора:

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за ЈН бр. 02/2020

18

1)

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

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који 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.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

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

2)

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

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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5) ПОНУЂЕНА ЦЕНА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ јавну набавку добра – путничког
аутомобила за потребе Централног регистра обавезног социјалног осигурања.

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке
Гарантни период
Место и начин испоруке

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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
o набавци путничког аутомобила за потребе Централног регистра обавезног
социјалног осигурања
Закључен између:
Централни регистар обавезног социјалног осигурања, Омладинских Бригада бр. 1,
11070 Нови Београд ПИБ 106819954, МБР 17797603, кога заступа Небојша Томић,
директор (у даљем тексту: Наручилац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: …...............),
Основ уговора:
ЈН Број:...................................................
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: Закон), спровео поступак јавне набавке
мале вредности – Набавка путничког аутомобила за потребе Централног регистра
обавезног социјалног осигурања;
- да је Добављач доставио понуду бр. __________ од _______________ године (у даљем
тексту: Понуда), која у потпуности испуњава захтеве наручиоца из конкурсне
документације;
- да је наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу Понуде добављача
и Одлуке о додели уговора број: ______________ од ___________године, изабрао
добављача за набавку добара – Набавка путничког аутомобила за потребе Централног
регистра обавезног социјалног осигурања;
Под набавком путничког аутомобила из става 1. овог члана, подразумева се
испорука путничког аутомобила марке____________________________________,
тип_____________________, са пратећом опремом и пратећим документима потребним
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за регистрацију возила.
Путнички аутомобил који се испоручује мора бити фабрички нов.
ЦЕНА
Члан 2.
Укупна уговорена вредност путничког аутомобила који је предмет овог уговора
износи ______________________динара без ПДВ-а (словима без ПДВ-а_____________
__________________________________________________________________________)
односно________________________динара са обрачунатим ПДВ-ом (словима са
обрачунатим ПДВ-ом_______________________________________________________).
У укупну цену су укључени сви трошкови везани за набавку аутомобила.
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 3.
Добављач се обавезује да путнички аутомобил који је предмет набавке испоручи у року
од _______(највише 60 дана) од дана закључења уговора.
Под даном извршене испоруке подразумева се датум на записнику о пријему.
Испорука возила из члана 1. овог Уговора извршиће се у продајном салону добављача,
уз присуство наручиоца, о чему ће одмах бити сачињен Записник о примопредаји.

ПРИМОПРЕДАЈА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА
Члан 4.
Наручилац ће образовати Комисију за квалитативни и квантитативни пријем путничког
аутомобила са задатком да провери да ли је испоручени аутомобил по свим техничким
карактеристикама одговара захтевима наручиоца наведеним у Техничкој
спецификацији, да ли је испоручена додатна и пратећа опрема у складу са захтевима из
Техничке спецификације и да ли је уз аутомобил добављач Наручиоцу предао сва
документа потребна за регистрацију возила.
Члан 5.
У случају да Комисија за квалитативни и квантитативни пријем путничког аутомобила,
током примопредаје, утврди да испоручени аутомобил није у свему одговарајући
уговореном, односно да има недостатака опреме или пратећих докумената, одмах
сачињава записник о рекламацији, у коме наводи у чему испорука није у складу са
уговореном и доставља га добављачу.
Добављач је дужан, да по пријему рекламационог записника, а најкасније у року од 7
(седам) дана, отклони недостатке о свом трошку.
Из оправданих разлога, наручилац може одобрити добављачу накнадни рок за
поступање по рекламацији који не може бити дужи од 7 (седам) дана од дана пријема
писаног обавештења о одобреном накнадном року.
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Члан 6.
Ако Комисија нема примедби на испоручени аутомобил или је добављач отклонио
недостатке уочене приликом примопредаје, Комисија за квалитативни и квантитативни
пријем сачињава записник у коме констатује да испоручени путнички аутомобил свему
одговара уговореном.

ГАРАНТНИ РОК
Члан 7.
Добављач за испоручени путнички аутомобил даје гарантни рок _____________ .
(минимум 48 месеци или 120.000 пређених километара).
Добављач за испоручени аутомобил даје гарантни рок против корозије _____________
(минимум 12 година).
Добављач за испоручени аутомобил даје гарантни рок на боју и лак _______________
(минимум 3 године).
Гарантни рок почиње да тече од дана потписивања Записника о квалитативном и
квантитативном пријему добра.
Члан 8.
У току гарантног рока, добављач је дужан да на први писани позив наручиоца, о свом
трошку отклони све недостатке који се односе на уговорени квалитет аутомобила који
је предмет уговора, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења
која су проузрокована овим недостацима.
Ако добављач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става овог члана и не
изврши ту обавезу у року датом у позиву, наручилац је овлашћен да за отклањање
недостатака ангажује друго правно или физичко лице на терет добављача, наплатом
гаранције за отклањање грешака у гарантном року.
У случају да гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у
потпуности трошкове настале ради отклањања недостатака из става 1. овог члана,
наручилац има право да тражи од добављача накнаду штете, до пуног износа стварне
штете.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 9.
Добављач се обавезује да приликом потписивања уговора, на име гаранције за добро
извршење посла, наручиоцу преда оригинал сопствену бланко меницу потписану
оригиналним потписом, са клаузулом «без протеста», оригинал овлашћење за попуну
менице – Менично писмо потписано оригиналним потписом лица која су потписала
меницу, копије депо картона, копију ОП обрасца и листинг са сајта НБС као доказ да је

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за ЈН бр. 02/2020

24
меница регистрована, насловљену на Централни регистар обавезног социјалног
осигурања, у износу од 10% од уговорене цене (без ПДВ-а), са роком важности 30 дана
дуже од уговореног рока за коначно извршење посла.
Добављач се обавезује да приликом примопредаје путничког аутомобила, на име
гаранције за отклањање грешака у гарантном року достави Наручиоцу оригинал
сопствену бланко меницу потписану оригиналним потписом, са клаузулом «без
протеста», оригинал Овлашћење за попуну менице – Менично писмо потписано
оригиналним потписом лица која су потписала меницу, копије депо картона, копију ОП
обрасца и листинг са сајта НБС као доказ да је меница регистрована, насловљену на
Централни регистар обавезног социјалног осигурања, у износу од 5% од уговорене
цене (без ПДВ-а), са роком важности 10 дана дуже од истека уговореног гарантног
рока.
Менична овлашћења треба да буду насловљена на Централни регистар обавезног
социјалног осигурања.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 10.
Плаћање добављачу се врши по испоруци добара, на основу испостављеног рачуна,
уплатом на текући рачун добављача назначен на рачуну.
Услов плаћање је потписан записник комисије наручиоца о квалитативном и
квантитативном пријему добра у коме се констатује да испоручени путнички аутомобил
у свему одговарајући уговореном.
Плаћање се врши у року од максимално 45 дана, а рок за плаћање почиње да тече од
дана пријема исправног рачуна.
Плаћање се може извршити само ако наручилац нема рекламацију на испоручено
добро, што се констатује у Записнику.
Ако наручилац поднесе рекламацију на испоручени путнички аутомобил, рок за
плаћање почиње да тече од дана када је недостатак отклоњен (рекламација решена у
целости), а што се констатује у записнику комисије наручиоца о квалитативном и
квантитативном пријему аутомобила.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорних страна.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају да друга
страна не испуњава своје уговором преузете обавезе.
О раскиду уговора уговорна страна је дужна да писмено обавести другу уговорну
страну.
Члан 12.
На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одговарајући позитивни
законски и други прописи који се односе на предмет уговора.
Члан 13.
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Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог уговорног односа решавају
споразумно, а ако то није могуће, надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 14.
Овај уговор ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране и сачињен је у 6
(шест) истоветних примерака, од којих су по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну.

У Београду ______________
За Наручиоца:
_______________________

За Добављача:
_____________________
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Предмет ЈН

1
Набавка добра –
путнички аутомобил

Јединична
цена без
ПДВ-а
2

Јединична
цена са
ПДВ-ом
3

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

4

5

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 2. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом;
 у колони 4. уписати укупна цена без ПДВ-а;
 у колони 5. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом;

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, даје:
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке путничког аутомобила за потребе Централног регистра
обавезног социјалног осигурања, брoj 02/2020, поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац 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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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести
назив
понуђача] у поступку јавне набавке добара – путничког аутомобила за потребе
Централног регистра обавезног социјалног осигурања, број 02/2020, испуњава све
услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде;

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: 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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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.
ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач
___________________________________________
[навести
назив
подизвођача] у поступку јавне набавке јавне набавке добара – путничког аутомобила за
потребе Централног регистра обавезног социјалног осигурања, број 02/2020, испуњава
све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом
за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији)
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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