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На основу чл. 34. и 61. Закона о јавним набавкама  („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: 

ЗЈН), чл. 3. 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 01-01-43/2018-1 oд 01.11.2018, године и Решења о образовању комисије за јавну набавку,                    

број 01-01-43/2018-3, oд 01.11.2018, године, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА 

 -РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА И РАДНИХ МАШИНА,  

ПАРТИЈА 4 – Резервни делови за радне машине 

ЈН. бр.01-01-43/2018 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље 

 

 

Назив Поглавља 

 

Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификација), квалитет, количина и 

опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 

квалитета, рок испоруке 

4-15 

III Критеријуми за доделу уговора 15 

IV Обрасци који чине саставни део понуде 15-25 

V Модел уговора 26-32 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 33-39 

Прилог 1 
Образац понуде са структуром цене - Образац 1, тачка 5) - Опис предмета 

набавке:,u exell формату 

Упутство у 

првом sheet-

u + 1 sheet. 

 

 

Укупан број страна конкурсне докуменатације: 39 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА  

ЈКП „Други октобар“ (у даљем тексту: Наручилац) 

Адреса: 26300 Вршац, Стевана Немање 26 

Интернет страница: www.oktobar.co.rs 

Врста Наручиоца: Јавно предузеће – Локална самоуправа 

 

2. ВРСТА ПОСТУПКА/ЦИЉ ПОСТУПКА 

Наручилац је након спроведене прве фазе квалификационог поступка дана 22.08.2018. донео Одлуку о 

признавању квалификација 01-01-32/2018-40 на период од  12 месеци од дана њене коначности. 

Предметна одлука је дана 22.08.2018. објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

Друга фаза квалификационог поступка спроводи се, сходно члану 34.ЗЈН („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора. 

Трајање важности уговора: Уговор важи до реализације предвиђених количина, а најдуже 3 (три) месеца од 

дана закључења. Регулисано Уговором. 

 

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Добра.Резервни делови за радне машине. 

У првој фази квалификационог поступка предметна јавна набавка је била обликована у 5 партија. 

Предмет конкретне јавне набавке су добра обликована у партију број 4: 

Број Партије Назив Партије 

Партија 4 Резервни делови за радне машине 

Шифра из Општег речника набавкe:34330000 – разни резервни делови за теретна, доставана возила и аутомобиле 

4. КОНТАКТ  

Особа за контакт:Драган Дивљаковић  

Адреса: 26300 Вршац, Стевана Немање 26 

Е-mail: javne.nabavke@oktobar.rs 

Радно време Наручиоца је од 07.00 до 15.00 часова, од понедељка до петка. 

Комуникација у поступку одвија се писменим путем: поштом и електронском поштом, радним данима у току 

радног времена Наручиоца, као и објављивањем од стране Наручиоца (члан 20. ЗЈН). 

Уколико је документ из поступка јавне набавке достављен од стране понуђача изван радног времена Наручиоца, 

сматраће се да је достављен првог наредног радног дана. 

Страна која је извршила достављање електронском поштом дужна је да од друге стране захтева да на исти начин 

потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да учини када је то неопходно као доказ да је извршено 

достављање. 

 

5. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке и интернет странице Наручиоца - 

www.oktobar.co.rs. 
 

6. ПОДАЦИ О МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

Рок за достављање понуда је до 16.11.2018.године до 12,00 часова. 

Понуде се достављају поштом или предају непосредно на адресу Наручиоца:26300 Вршац, Стевана Немање 26. 

 

7. ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА  

Јавно отварање понуда обавиће се дана 16.11.2018. године са почетком у 12,30 часова, у просторијама 

Наручиоца:26300 Вршац, Стевана Немање 26. 

НАПОМЕНА: 

Понуду може да поднесе само онај кандидат (понуђач) којем је у првој фази квалификационог поступка, 

бр. ЈН: 01-01-32/2018,  Одлуком бр. 01-01-32/2018-40 од 22.08.2018. призната квалификација за Партију 4 - 

Резервни делови за радне машине на период од 12 месеци. 

 

Значење појмова који су коришћени у изради ове конкурсне документације дефинисано је чланом 3.ЗЈН. 

 

 

 

 

 

  

http://www.oktobar.co.rs/
mailto:javne.nabavke@oktobar.rs
http://www.oktobar.co.rs/
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИСПОРУКЕ 

 

 

1. Техничке карактеристике: 

Техничке карактеристике наведене су у Техничкој спецификацији са количинама (Поглавље II). 

 

2. Квалитет: 

Понуђена добра морају бити оригинална, фабрички нова, без оштећења и производних недостатака, која 

испуњавају техничко-технолошке услове и на прописани начин заштићена од делимичног или потпуног 

оштећења приликом утовара, транспорта, истовара и испоруке. 

Понуђач је у обавези да достави Изјаву, дату под моралном и кривичном одговорношћу, којом потврђује да 

понуђена добра испуњавају све услове из Техничке спецификације (Образац 7). 

 

3. Начин спровођења контроле: 

Контролу извршења уговора и контролу квалитета врши Наручилац. 

У случају постојања квантитативних и/или квалитативних недостатака или евентуалних физичких оштећења, 

Добављач је дужан да, без одлагања, а најкасније у року од  3 дана од дана сачињавања Записника, испоручи 

другу количину добара одговарајуће количине/квалитета, о свом трошку.  

Уколико се након испоруке установе недостаци, који нису могли бити откривени уобичајеним прегледом 

(скривене мане), Наручилац ће сачинити Записник о рекламацији и о томе без одлагања, а најкасније у року од 3 

(три) дана од дана сазнања за мане обавестити Добављача. 

Регулисано уговором. 

 

4. Количина и опис добaра: 

У складу са захтевима из Техничке спецификације са количинама (Поглавље II). 

Количине добара су оквирне.  

Наручилац може да реализује и мање количине од оквирних, у ком случају није одговоран за евентуалну штету 

коју би Добављач претрпео. 

 

5. Начин и рок и место испоруке:  

Начин испоруке:Сукцесивно, по захтеву Наручиоца. 

Рок испоруке:максимaлно 7 (седам) дана од дана пријема сваког појединачног захтева Наручиоца, с тим да 

временски период између две наруџбине не може бити краћи од 15 (петнаест) радних дана. 

У случају изузетне хитности проузроковане непредвиђеним околностима/кваровима чије наступање ни у ком 

случају не зависи од воље Наручиоца, рок испоруке је максимум 48 сати од пријема појединачне наруџбенице, у 

ком случају Наручилац може преузети предметна добра у седишту Добављача. 

У свим осталим случајевима, испорука је обавеза Добављача. 

 

Место испоруке:Fco магацин Наручиоца, 26300 Вршац, Стевана Немање 26 

Доказ о пријему добара је Отпремница. 

 

6. Гарантни рок: 

У складу са произвођачком гаранцијом, стим што не може бити краћи од 1 (једне) године од дана квалитативног и 

квантитативног пријема. 

 

7. Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати за време трајња уговора. 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

Партија 4 - Резервни делови за радне машине 

Марка 

Подаци о типу/моделу/броју 

шасије/броју мотора/године 

производње  

Редни 

број 

НАЗИВ 

ДОБРА/ДИМЕНЗИЈЕ/ОПИС 

 

Јединица 

мере 
Количина 

IMT 

539-1587                                             

BR.SASIJE: 501303625                    

BR.MOTORA: Y50004L45832                   

2005 GOD.                                          

VS AAH 97 

1 
SEMERING RADILICE PREDNJI      

  IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

2 
SEMERING RADILICE DO MENJACA 

 IMT ili “odgovarajući” 
KOM 1 

3 
MANOMETAR VAZDUHA                 

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

4 
 SARKE ZADNJEG STAKLA                   

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

5 
KEDER ZADNJEG STAKLA                                  

IMT ili “odgovarajući” m 20 

6 
PRIKLJUCAK VAZDUHA M+Z                

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

7 
STOP LAMPA L+D                                                

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

8 
MIGAVAC PREDNJI L+D                     

 IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

9 
FILTER ULJA                                            

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

10 
FILTER GORIVA                                                   

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

11 
CEP HLADNJAKA                                        

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

12 
CEP ULJA                                                  

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

13 
BREZON TOCKA                                              

IMT ili “odgovarajući” KOM 10 

14 
MATICA BREZONA TOCKA                  

IMT ili “odgovarajući” KOM 10 

15 
SEMERING ZADNJEG TOCKA                             

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

16 
STOP PREKIDAC POTEZNI                                 

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

IMT 

539                                                      

BR.SASIJE: 301298600                    

BR.MOTORA: Y50004J449660                 

2003 GOD.                                          

VS AAA 13 

17 
FILTER ULJA                                                   

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

18 
FILTER GORIVA                                          

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

19 
KOCIONE OBLOGE                                                

IMT ili “odgovarajući” GAR 1 

20 
BREZON TOCKA                                                       

IMT ili “odgovarajući” KOM 10 

21 
MATICA BREZONA TOCKA                               

IMT ili “odgovarajući” KOM 10 

22 
STOP LAMPA L+D                                            

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

23 
VAZDUSNA SPOJNICA M+Z                               

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

24 
LEZAJ TOCKA VECI                           

 IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

25 
LEZAJ TOCKA MANJI                                 

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

26 
TERMOSTAT                                             

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 
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27 
KLINASTI KAIS                                     

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

28 
DAVAC PRITISKA ULJA                   

  IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

29 
KUTIJA OSIGURACA                                  

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

30 
REGLER ALTERNATORA                       

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

31 
CETKICA ALNASERA                      

   IMT ili “odgovarajući” KOM 4 

32 
CAURA ALNASERA                                

IMT ili “odgovarajući”                 KOM 2 

33 
AUTOMAT ALNASRA                        

 IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

34 
BNEDIKS ALNASERA                                          

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

35 

LAMPICA INDIKATOR 

AKUMULATORA                                   

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

IMT 

539-389                                               

BR,SASIJE: 201296467                    

BR.MOTORA: Y50004H447729               

2003 GOD.                                          

VS AAA 17 

36 
LEZAJ PREDNJEG TOCKA                          

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

37 
SEMERING PREDNJEG TOCKA                           

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

38 
RUKAVAC TOCKA      L+D                               

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

39 
CAURA RUKAVCA                                  

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

40 
AKSIJALNI LEZAJ RUKAVCA                         

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

41 
SET KVACILA                                        

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

42 
SET ZA REPARACIJU KOMPRESORA                       

IMT ili “odgovarajući” 
GAR 1 

43 
REGLER ALTERNATORA                       

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

44 
SAJLA SATA                                           

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

45 
MOTOR BRISACA                                        

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

46 
METLICA BRISACA                                        

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

47 
FILTER ULJA                                               

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

48 
FILTER GORIVA                                    

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

49 
AUTOMATSKA KUKA                                   

IMT ili “odgovarajući”                              KOM 1 

50 
RETROVIZOR BOCNI                                      

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

51 
KEDER VRATA                                       

IMT ili “odgovarajući” m 20 

52 
STOP PREKIDAC POTEZNI                                 

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

53 
HIDRAULICNA SPOJNICA M+Z                        

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

IMT 

539-262                                                          

BR.SASIJE: 001235290                

BR.MOTORA: Y1058U378038                  

1990 GOD.                                         

54 
KRAJ SPONE PRAVA                                        

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

55 
KRAJ SPONE KRIVA                              

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 
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VS AAF 03 
56 

FILTER ULJA                                               

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

57 
FILTER GORIVA                                    

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

58 
CEP HLADNJAKA                              

   IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

59 
FAR L+D                                                    

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

60 
BRAVA VRATA LEVA                                         

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

61 
BRAVA ZADNJEG STAKLA                              

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

62 
SARKA ZADNJEG STAKLA                     

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

63 
SAJLA BROJACA RADNIH SATI                                          

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

64 
SAT TEMPERATURE                              

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

65 
RETROVIZOR BOCNI                                      

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

66 
VAZDUSNA SPOJNICA M+Z                               

IMT ili “odgovarajući” GAR 1 

67 
STOP PREKIDAC VAZDUSNI                     

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

68 
KUTIJA OSIGURACA                                  

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

69 
PROPELER VENTILATORA                                      

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

70 
SEMERING RADILICE PREDNJI       

 IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

71 
KLINASTI KAIS                                          

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

72 
STOP SVETLO L+D                               

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

73 
STOP PREKIDAC POTEZNI                                 

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

IMT 

539-389                                                                 

BR.SASIJE: 001293157                   

BR.MOTORA: Y50004F443878                

2001 GOD                                                 

VS AAE 71 

74 
FILTER ULJA                                        

 IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

75 
FILTER GORIVA                                         

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

76 
METLICA BRISACA                                        

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

77 
SAT PRITISKA ULJA                                       

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

78 
KLINASTI KAIS                                     

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

79 
PUMPA VODE                                              

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

80 
GRANITURA CREVA ZA VODU                         

IMT ili “odgovarajući” GAR 1 

81 
SLAVINA REZERVOARA                     

  IMT ili “odgovarajući”   KOM 1 

82 
KLIPOVI SA KARIKAMA                                        

IMT ili “odgovarajući” KOM 3 

83 
CAURA MALE PESNICE                                        

IMT ili “odgovarajući” KOM 3 

84 
LETECI LEZAJEVI  (0.10) I 

SPECIJALA       IMT ili “odgovarajući” GAR 1 
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85 

STABILNI LEZAJEVI (0.10) I 

SPECIJALA                                            

IMT ili “odgovarajući” GAR 1 

86 
GARNITURA CREVA ZA VODU                       

IMT ili “odgovarajući” GAR 1 

87 
GARNITURA ZAPTIVACA                               

IMT ili “odgovarajući” GAR 1 

88 
GARNITURA CREVA GORIVA                                  

IMT ili “odgovarajući” GAR 1 

89 
SET KVACILA                                        

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

90 
GREJAC MOTORA                                                

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

91 GARNITURA CREVA ZA ULJE GAR 1 

92 
SEMERING RADILICE PREDNJI       

 IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

93 
SEMERING RADILICE DO MENJACA 

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

94 
TERMOSTAT                                             

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

95 
PUMPA ULJA                                           

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

96 
SET ZA REPARACIJU KOMPRESORA                       

IMT ili “odgovarajući” 
GAR 1 

97 
SELNA 60-80                                                    

IMT ili “odgovarajući” KOM 8 

98 
SELNA 16-25                                                

IMT ili “odgovarajući” KOM 6 

99 
SELNA 30-50                                                        

IMT ili “odgovarajući” KOM 6 

100 
STOP PREKIDAC POTEZNI                                 

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

IMT 

539-615                                                 

BR.SASIJE: 401300620                    

BR.MOTORA: Y50004K45197                 

2003 GOD.                                       

VS AAA 10 

101 
RUKAVAC TOCKA   L+D                                    

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

102 
CAURA RUKAVCA                                       

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

103 
AKSIJALNI LEZAJ RUKAVCA                                     

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

104 
FILTER ULJA                                             

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

105 
FILTER GORIVA                                          

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

106 
BREZON TOCKA                                

  IMT ili “odgovarajući” KOM 12 

107 
MATICA BREZONA TOCKA                         

IMT ili “odgovarajući” KOM 12 

108 
VOZACEVO SEDISTE                                     

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

109 
NOSAC SPONE LEVI                                             

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

110 
NOSAC KABINE                                     

IMT ili “odgovarajući” KOM 4 

111 
REGLER ALTERNATORA                       

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

112 
CAURE ALNASERA                                     

IMT ili “odgovarajući”                       KOM 2 

113 
CETKICA ALNASERA                       

  IMT ili “odgovarajući” KOM 4 
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114 
STOP PREKIDAC VAZDUSNI                          

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

115 
HIDRAULICNA SPOJNICA M+Z                        

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

IMT 

539-1587                                            

BR.SASIJE: 501302791                    

BR.MOTORA: Y50004K453641               

2005 GOD                                           

VS AAG 45 

116 
RUKAVAC TOCKA  L+D                                      

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

117 
CAURA RUKAVCA                                  

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

118 
AKSIJALNI LEZAJ                                  

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

119 
KUTIJA OSIGURACA                                  

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

120 
STOP LAMPA L+D                                           

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

121 
FILTER ULJA                                                            

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

122 
FILTER GORIVA                                                   

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

123 
GREJAC MOTORA                                                

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

124 
SLAVINA REZERVOARA                     

  IMT ili “odgovarajući”   KOM 1 

125 
KEDER VRATA                                       

IMT ili “odgovarajući” m 20 

126 
KOCIONE OBLOGE                                        

IMT ili “odgovarajući” GAR 1 

127 
HLADNJAK MOTORA                              

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

128 
SEMERIN ZADNJEG TOCKA               

 IMT ili “odgovarajući”                           KOM 2 

129 
SELNA 30-50                                                        

IMT ili “odgovarajući” KOM 10 

130 
SELNA 16-25                                                

IMT ili “odgovarajući” KOM 10 

131 
NOSAC KABINE                                     

IMT ili “odgovarajući” KOM 4 

132 
MOTOR BRISACA                                        

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

IMT 

542                                                       

BR.SASIJE: 201005744                    

BR.MOTORA: Y099J119782                                

1982 GOD.                                          

VS AAA 31 

133 
FILTER ULJA                                              

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

134 
FILTER GORIVA                                               

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

135 
AKSIJALNI LEZAJ                                           

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

136 
CAURA RUKAVCA                                                    

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

137 
RUKAVAC TOCKA       L+D                                

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

138 
KLINASTI KAIS                                          

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

139 
PUMPA VODE                                             

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

140 
MERAC RADNIH SATI                        

  IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

141 
SEMERING PREDNJEG TOCKA        

 IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

142 
AUTOMAT ALNASRA                       

  IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

143 
CETKICA ALNASERA                         

IMT ili “odgovarajući” KOM 4 
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144 
CAURA ALNASERA                                

IMT ili “odgovarajući”                 KOM 2 

145 
AC PUMPA                                             

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

146 
SLAVINA REZERVARA                      

 IMT ili “odgovarajući”   KOM 1 

147 
ULOZAK DIZNE                                       

IMT ili “odgovarajući” KOM 3 

148 
AUTOMATSKA KUKA                                   

IMT ili “odgovarajući”                              KOM 1 

149 
VAZDUSNA SPOJNICA M+Z                               

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

150 

BOCNI MIGAVAC NA BLATOBRANU  

L+D                                                                  

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

151 
STOP PREKIDAC VAZDUSNI               

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

152 
SELNA 30-50                                                        

IMT ili “odgovarajući” KOM 8 

153 
SELNA 16-25                                                

IMT ili “odgovarajući” KOM 6 

IMT 

542                                                     

BR.SASIJE: 201006139                   

BR.MOTORA: Y51231E21766                   

1982 GOD.                                                

VS AAA 26 

154 
RUKAVAC TOCKA                                       

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

155 
CAURA RUKAVCA                                           

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

156 
AKSIJALNI LEZAJ                                      

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

157 
SEMERING PREDNJEG TOCKA                           

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

158 
MERAC RADNIH SATI                                           

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

159 
SAJLA SATA                                           

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

160 
STOP LAMPA L+D                                            

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

161 

BOCNI MIGAVAC NA BLATOBRANU 

L+D                                                                        

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

162 
STOP PREKIDAC POTEZNI                                 

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

163 
KOCIONE OBLOGE                                                

IMT ili “odgovarajući” GAR 1 

164 
SEMERING RADILICE MANJI                      

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

165 
ZAPTIVAC VENTIL DEKLE                           

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

166 
AC PUMPA                                             

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

167 
GARNITURA CREVA ZA VODU                       

IMT ili “odgovarajući” GAR 1 

168 
SELNA 30-50                                                        

IMT ili “odgovarajući” KOM 10 

169 
SELNA 16-25                                                

IMT ili “odgovarajući” KOM 10 

170 
SET KVACILA                                        

IMT ili “odgovarajući” GAR 1 

171 
FILTER ULJA                                                  

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

172 
FILTER GORIVA                                        

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 
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173 
FILTER VAZDUHA                                                      

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

IMT 

549                                                      

BR.SASIJE: 101012118                   

BR.MOTORA: Y711Y21390                                              

1991 GOD.                                       

VS AAA 27 

174 
FILTER ULJA                                          

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

175 
FILTER GORIVA                                       

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

176 
MOTOR BRISACA                                        

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

177 
METLICA BRISACA                                            

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

178 
NOSAC METLICE BRISACA                                   

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

179 
SEDISTE                                                  

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

180 
KOCIONE OBLOGE                                        

IMT ili “odgovarajući” GAR 1 

181 
BREZON TOCKA                                          

IMT ili “odgovarajući” KOM 12 

182 
MATICA BREZONA TOCKA                            

IMT ili “odgovarajući” KOM 12 

183 
CEP HLADNJAKA                                        

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

184 
STOP SVETLO L+D                               

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

185 

POZICIJA NA BLATOBRANU SA 

MIGAVCEM   L+D                                

 IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

186 
STOP PREKIDAC POTEZNI                                 

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

187 
NOSAC KABINE                                     

IMT ili “odgovarajući” KOM 4 

188 
SARKA ZADNJEG STAKLA                     

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

189 
KEDER VRATA                                       

IMT ili “odgovarajući” m 30 

190 
GARNITURA CREVA ZA VODU                       

IMT ili “odgovarajući” GAR 1 

191 
KLINASTI KAIS                                          

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

192 
HIDRAULICNA SPOJNICA M+Z                        

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

IMT 

550.11-1865                                  

BR.SASIJE: 501013180                       

BR.MOTORA: CN31219U892617W                               

1997 GOD.                                         

VS AAA 28 

193 
CAURA NOSACA SPONA                                  

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

194 
SFERNI LEZAJ                                      

 IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

195 
KRATKE POPRECNE SPONE                   

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

196 
NOSAC KABINE                                     

IMT ili “odgovarajući” KOM 4 

197 
KOCIONE OBLOGE                                    

IMT ili “odgovarajući” GAR 1 

198 
FILTER ULJA                                         

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

199 
FILTER GORIVA                                     

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

200 

KRAJ SPONE HIDRAULICNOG 

CILINDRA                                               

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

201 
SEMERING ZADNJEG TOCKA                             

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 
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202 
AUTOMATSKA KUKA                                   

IMT ili “odgovarajući”                              KOM 1 

203 
PUMPA VODE                                          

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

204 
VAZDUSNA SPOJNICA M+Z                               

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

205 
SET ZA REPARACIJU KOMPRESORA                       

IMT ili “odgovarajući” 
GAR 1 

206 
SAJLA BROJACA RADNIH SATI                                          

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

207 
SAT TEMPERATURE                              

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

208 
SET KVACILA                                        

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

209 
BREZON TOCKA                                         

IMT ili “odgovarajući”                           KOM 8 

210 
MATICA BREZONA TOCKA                            

IMT ili “odgovarajući” KOM 8 

211 
METLICA BRISACA                                      

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

212 
KLINASTI KAIS                                          

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

213 
TERMOSTAT                                             

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

214 
HIDRAULICNA SPOJNICA M+Z                        

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

215 

POZICIJA NA BLATOBRANU SA 

MIGAVCEM   L+D                               

  IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

IMT 

550                                                          

BR.SASIJE: 701000005                  

BR.MOTORA: DC38552U138445P                                        

2008 GOD.                                                 

VS AAC 84  

216 
FILTER ULJA                                               

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

217 
FILTER GORIVA                                   

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

218 
SET ZA REPARACIJU KOMPRESORA                       

IMT ili “odgovarajući” 
KOM 1 

219 
SAT MOTO CASOVA                                     

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

220 
POPRECNA SPONA                             

 IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

221 
SFERNI LEZAJ HIDRO CILINDRA                                   

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

222 

KRAJ SPONE HIDRAULICNOG 

CILINDRA                                               

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

223 
VUCNA KUKA                                       

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

224 
FAR L+D                                                    

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

225 
STOP LAMPA L+D                                         

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

226 
PREKIDAC SVETLA                                                      

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

227 
PREKIDACI POD VOLANOM                                  

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

228 

ELEKTRO PUMPA GORIVA ZA 

KUCISTEM                                                

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

229 
FILTER VAZDUHA                                                      

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 
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230 
SEPARATOR GORIVA                                           

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

231 
KLINASTI KAIS                                           

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

232 
KRST KARDANA PREDNJE VUCE          

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

233 
VIJAK KARDANA    10mm                            

IMT ili “odgovarajući” KOM 8 

234 
FAR L+D                                                    

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

235 
PUMPA VODE                                                           

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

236 
SET KVACILA                                        

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

IMT 

577                                                        

BR.SASIJE: 301022761                    

BR.MOTORA: Y50774D87513                 

1994 GOD.                                        

VS AAA 21 

237 
BREZON TOCKA                                    

IMT ili “odgovarajući” KOM 8 

238 
MATICA BREZONA                                

IMT ili “odgovarajući” KOM 8 

239 
CENTRALNA SPONA                                           

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

240 
CAURA HIDRAULICNOG KLIPA                

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

241 

KRAJ SPONE HIDRAULICNOG 

CILINDRA                                       

        IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

242 
FILTER ULJA                                         

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

243 
FILTER GORIVA                                  

  IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

244 
METLICA BRISACA                                

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

245 
CEP HLADNJAKA                                     

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

246 
STOP LAMPA L+D                                   

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

247 
POZICIJA NA BLATOBRANU                                

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

248 
TOPLING                                                       

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

249 
FAR SVETLA                                           

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

250 
GREJAC MOTORA                                                

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

251 
BOCA UK ULJA                                                  

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

252 
KOCIONI CILINDAR TOCKA                                 

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

253 
PUMPA VODE                                      

 IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

254 
GARNITURA CREVA ZA VODU                       

IMT ili “odgovarajući” GAR 1 

255 
GLAVNI KOCIONI CILINDAR                         

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

256 
KONUSNI LEZAJ (57537160)                         

IMT ili “odgovarajući” KOM 4 

257 

PODLOSKA ZA PODESAVANJE 

ZAZORA  0.1mm (57537003)                       

 IMT ili “odgovarajući” KOM 4 

258 

PODLOSKA ZA PODESAVANJE 

ZAZORA  0.4mm  (57537004)                          

IMT ili “odgovarajući” KOM 4 
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259 

PODLOSKA ZA PODESAVANJE 

ZAZORA0.55mm (57537005)                              

IMT ili “odgovarajući” KOM 4 

260 
ZAPTIVAC GUMENI (57537002)                      

IMT ili “odgovarajući”              KOM 4 

261 
ZAPTIVAC GUMENI (57537008)                 

IMT ili “odgovarajući” KOM 4 

262 
ZAPTIVAC SEMERING (57537130)                

IMT ili “odgovarajući” KOM 4 

263 
MAZALICA  (JUS M.C.4.613-AM6)            

IMT ili “odgovarajući” KOM 4 

264 

OSOVINICA RUKAVCA GORNJA  

(51100479)                                              

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

265 

OSOVINICA RUKAVCA DONJA  

(51100527)                                              

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

266 
VIJAK  (IS 2101-M8X25)                        

IMT ili “odgovarajući” KOM 16 

267 
PODLOSKA OPRUZNA (MC2281-8)              

IMT ili “odgovarajući” KOM 16 

268 
ZAPTIVNI SEMERING  (51100310)                   

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

269 
PODLOSKA  (51100038)                           

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

270 
OSIGURAC LIMENI  (51100041)                      

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

271 
NAVRTKA  (51100041)                          

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

272 
ZAPTIVAC SEMERING   (57337620)                

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

273 
ZASTITNI LIM   (57537602)                         

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

274 
PRSTEN  (56001925)                                

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

275 
NAVRTKA  (57537377)                              

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

276 
OSIGURAC LIMENI(57537376)                    

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

277 

KARDANSKA POLUOSOVINA 

KOMPLET-LEVA     (B   SP-960-000-

000)    

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

278 

KARDANSKA POLUOSOVINA 

KOMPLET-DESNA    (B  SP 961-000-

000)  

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

279 
LIMENI OSIGURAC   (575.37.305)         

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

280 
NAVRTKA    (575.37.306)                       

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

281 
PRSTEN DISTANCIJAL  (511.00.264)           

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

282 
NAVRTKA   (JUS M.B1.632-M14X1,5)      

IMT ili “odgovarajući” KOM 2 

283 
RASCEPKA (IS 2291-3X25)                 

 IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

284 
SPONA (57511680)                                

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 

285 
ZGLOB KOMPLET (51500688)                          

IMT ili “odgovarajući” KOM 1 
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286 
NAVRTKA (IS 2175-M20X1,5)               

IMT ili “odgovarajući”                KOM 1 

 

 

Понуђач је у обавези да сходно члану 71.став. 2. ЗЈН, поштује техничке стандарде приступачности за особе 

са инвалидитетом. 

 

III КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

 
1.Критеријум за избор најповољније понуде:  

 

Критеријум: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

 

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити избор најповољније 

понуде изакључити уговор у ситуацији када постоје две или више понуда за исту Партију са истом 

понуђеном ценом 

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног 

понуђача који је понудио ДУЖИ ГАРАНТНИ РОК (мин. 1 године). 

 

Уколико и након примене резервних критеријума две или више понудаимају исту најнижу понуђену 

цену/најкраћи рок испоруке/најдужи гарантни рок, Наручилац ће уговор доделити жребањем.Наручилац ће 

писмено обавестити понуђачекоји су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем 

жреба.Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају исту најнижу понуђену цену/најкраћи рок 

испоруке/најдужи гарантни рок. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и 

то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те 

папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом 

папиру ће бити додељен уговор.Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 

записник извлачења путем жреба. 

 

 

 

 

 

IV ОБРАСЦИ  

 

Конкурсном документацијом предвиђени су следећи обрасци: 

 

1) Образац понуде са структуром цене (Образац 1); 

2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);  

3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 

4)Образац Меничног овлашћења за озбиљност понуде (Образац 4); 

5) Образац Mеничног овлашћења за добро извршења посла (Образац 5); 

6) Образац Mеничног овлашћења за отклањање недостатка у гарантном року (Образац 6); 

7) Изјава о испуњавању услова из техничке спецификације( Образац7) 

8) Модел Уговора 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

 

Као понуђач/члан групе понуђача _______________________________________________/назив понуђача или 

члана групе понуђача/у Другој фази квалификационог поступка јавне набавке добара–Резервни делови за 

одржавање возила и радних машина, Партије 4 - Резервни делови за радне машине,                                                  

ЈН бр. 01-01-43/2018 изјављујем да сам упознат са свим условима и захтевима из Конкурсне документације, 

објављене на Порталу јавних набавки дана 06.11.2018.године, укључујући и све евентуалне измене и допуне и 

подносим ову понуду бр._____________ од __________ године /унети број и датум понуде/ у складу са тим 

условима и захтевима: 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Факс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

2)ПОНУДУ ПОДНОСИМ:  

 

 

А) САМОСТАЛНО ____________________________ 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ ____________________________ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ ____________________________ 

 

 

 

Напомена:унети број и датум понуде, заокружити начин подношења понуде, уписати податке о понуђачу, 

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

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) Назив подизвођача:  

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

2) 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 (ПИБ): 
 

 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) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ/OПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА И РАДНИХ МАШИНА: ПАРТИЈУ 4 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

ЗА РАДНЕ МАШИНЕ  

 

Образац понуде са структуром цене/опис предмета јавне набавке дат је у Прилогу 1 Конкурсне 

докуметације у exell формату. 

 

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

подаци који су наведени у обрасцу понуде.                                                                                                                                                                                                        

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац се попуњава, потписује и оверава 

печатом, у складу са заједничким споразумом који је саставни део понуде. Образац се попуњава, 

потписује, печатира и доставља у штампаној форми. Образац се попуњава и доставља и на 

USB-у (непотписану копију). 

 
У случају неслагања података наведених у Прилогу 1 конкурсне документације (укључујући и цену) у 

штампаном облику и његове копије, достављене у електронском облику, веродостојном ће се сматрати 

штампана верзија. 
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(ОБРАЗАЦ 2) 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88.став 1.ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља 

укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за Партију 4 - Резервни делови за радне 

машине, јн. број 01-01-43/2018, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

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 прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 

накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно  
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. ЗЈН, понуђач _______________________________________________,  

(Назив понуђача) 

даје следећу:  

 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у Другој фази 

квалификационог поступка јавне набавке добара–Резервни делови за одржавање возила и радних 

машина, Партија 4 - Резервни делови за радне машине, ЈН бр.01-01-43/2018, 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 

ЗЈН 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) ЗЈН. 

 

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

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

 

 

Напомена: Достављање овог обрасца је обавезно. 

Образац копирати у потребно броју примерака. 
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(ОБРАЗАЦ 4) 

 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“, бр.16/65, 54/70, 57/89, „Сл. лист СРЈ“, 

бр.46/96 и „Сл лист СЦГ“, бр.1/2003-Уст. Повеља) 

 

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО 

ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 

СЕРИЈСКИ БРОЈ МЕНИЦЕ__________________ 

 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК  

Седиште:  

Матични број:  

ПИБ:  

Текући рачуни:  

Банке:  

 

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ ЈКП Други октобар, Вршац 

Седиште: Вршац, Стевана Немање 26 

Матични број: 08010072 

ПИБ: 100911224 

Текући рачун: 285-0274076590001, 160-9523-25, 170-2668-61 

 

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја_________________, која је 

безусловна, платива на први позив и без приговора. 

Меница и менично овлашћење се издају као финансијска гаранција за озбиљност понуде број __________, од 

___________, коју је Менични дужник поднео Меничном повериоцу у поступку јавне набавке,                                          

ЈН бр. 01-01-43/2018. 

Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења 

понуде. 

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично овлашћење 

на износ од __________________(__________________________________________) динара, што представља 2% од 

вредности достављене понуде без ПДВ-а за Партију 4-Резервни делови за радне машине,уколико: 

- менични дужник повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног у обрасцу понуде; 

- менични дужник, након што је обавештен о прихватању понуде од стране Наручиоца, у току периода важења 

понуде не потпише или одбије да потпише уговор или не достави средство обезбеђења за добро извршење посла уз 

уговор. 

Менични дужник овим изричито овлашћује банке, код којих има отворен рачун, да безусловно и неопозиво, без 

трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове 

банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на 

рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна. 

 

Уколико из било ког разлога дође до продужења рока важења понуде, обезбедићемо продужење рока важења 

меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен рок важења понуде. 

 

 

Датум издавања овлашћења       Издавалац менице-дужник 

 

__________________________  М.П.   _______________________ 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду – образац се попуњава, оверава печатом и потписује 

ускладу са Споразумом који је саставни део понуде.  

Образац се доставља уз понуду. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 

 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр/, „Сл. лист СФРЈ“, бр.106/46, 16/65, 54/70, 57/89, „Сл лист 

СЦГ“, бр.1/2003-Уст.Повеља) 

 

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО 

ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ  

СЕРИЈСКИ БРОЈ МЕНИЦЕ__________________ 

 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК  

Седиште:  

Матични број:  

ПИБ:  

Текући рачуни:  

Банке:  

 

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ ЈКП Други октобар, Вршац 

Седиште: Вршац, Стевана Немање 26 

Матични број: 08010072 

ПИБ: 100911224 

Текући рачун: 285-0274076590001-73, 160-9523-25, 205-1593-62, 170-2668-61 

 

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја_________________, која је 

безусловна, платива на први позив и без приговора. 

Меница и менично овлашћење се издају као финансијска гаранција за добро извршење посла у складу са 

Уговором бр.__________, од ___________за Партију 4-Резервни делови за радне машине, који је Менични 

дужник закључио са Меничним повериоцем у поступку јавне набавке, ЈН бр.01-01-43/2018. 

Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења 

Уговора. 

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично 

овлашћење на износ од _________________________ (________________________________________) динара, 

што представља 10% од вредности Уговора, без ПДВ-а. 

 

Менични поверилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случајуда менични дужник 

одбије да закључи појединачни уговор или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор. 

 

Менични дужник овим изричито овлашћује банке, код којих има отворен рачун, да безусловно и неопозиво, без 

трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове 

банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава 

на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна. 

 

Уколико из било ког разлога дође до продужења рока важења Уговора, обезбедићемо продужење рока важења 

меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен рок важења Уговора. 

 

 

Датум издавања овлашћења       Издавалац менице-дужник 

 

__________________________  М.П.   _______________________ 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца уз понуду није обавезно. 
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(ОБРАЗАЦ 6) 

 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр/104/46, „Сл. лист СФРЈ“, бр.106/46, 16/65, 54/70, 57/89, „Сл лист 

СЦГ“, бр.1/2003-Уст.Повеља) 

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО 

ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ  

СЕРИЈСКИ БРОЈ МЕНИЦЕ__________________ 

 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК  

Седиште:  

Матични број:  

ПИБ:  

Текући рачуни:  

Банке:  

 

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ ЈКП Други октобар, Вршац 

Седиште: Вршац, Стевана Немање 26 

Матични број: 08010072 

ПИБ: 100911224 

Текући рачун: 285-0274076590001-73, 160-9523-25, 205-1593-62, 170-2668-61 

 

Менични дужник предаје Меничном певериоцу бланко, соло меницу серијског броја_________________, која је 

безусловна, платива на први позив и без приговора. 

Меница и менично овлашћење се издају као финансијска гаранција за отклањање недостатака у гарантном 

року у складу са Уговором бр.__________, од ___________ за Партију 4-Резервни делови за радне машине 

који је Менични дужник закључио са Меничним повериоцем у поступку јавне набавке,                                     ЈН 

бр.01-01-43/2018. 
Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од дана истека гарантног 

рока. 

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично 

овлашћење на износ од _________________________ (________________________________________) динара, 

што представља 10% од вредности уговора без ПДВ-а. 

Менични поверилац ће реализовати средство обезбеђења за отклањање недостатка у гарантном року уколико 

Менични дужник  у току трајања гарантног рока, у примереном року који одреди Наручилац, по рекламацији 

Наручиоца, не изврши оправку или замену неисправног добра, односно не усклади квалитет добра са захтевима 

Меничног повериоца. 

 

Менични дужник овим изричито овлашћује банке, код којих има отворен рачун, да безусловно и неопозиво, без 

трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује 

ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка 

средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна. 

 

Уколико из било ког разлога дође до продужења рока важења гаранције, обезбедићемо продужење рока важења 

меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен рок важења гаранције. 

 

Датум издавања овлашћења       Издавалац менице-дужник 

 

__________________________  М.П.   ___________________________________ 

 

Напомена: достављање овог обрасца уз понуду није обавезно 
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(ОБРАЗАЦ 7) 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА  

ИЗ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

    

 

 

И З Ј А В У 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________(назив понуђача) као понуђач изјављујем да добра, која смо 

понудили у Понуди бр._______ од ___.___.____. Године(уписати број и датум понуде),у Другој фази 

квалификационог поступка јавне набавке добара–Резервни делови за одржавање возила и радних 

машина, за Партију 4 - Резервни делови за радне машине, ЈН бр.01-01-43/2018 испуњавају све услове из 

техничке спецификације (Поглавље II конкурусне документације) 

 

 

 

 

 

 

Место:_____________        Понуђач: 

 

Датум:_____________    М.П.    __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Достављање овог обрасца уз понуду је обавезно. 

 

 

 

 

 

 

 



26/39 
Конкурсна документација ЈН бр.01-01-43/2018 

 

 

 

 

V МОДЕЛ УГОВОРА 

 

НАРУЧИЛАЦ: 

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР, Вршац, Стевана Немање 26, које заступа директор Небојша Перић 

Матични број: 08010072 

ПИБ: 100911224 

Број рачуна: 285-0274076590001-73, 160-9523-25, 205-1593-62 

(у даљем тексту: Наручилац) 

И 

 

ДОБАВЉАЧ: 

/Назив фирме/ _________________, /седиште/______________________, /име и презиме лица 

које заступа Добављача/ _____________________  

Матични број: XXXXX 

ПИБ: XXXXX 

Број рачуна:XXXXXX који се води код ____________________ банке 

(у даљем тексту: Добављач) 

 

Закључују дана_______________ 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Резервни делови за одржавање возила и радних машина 

Партија 4 – Резервни делови за радне машине 

 
 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ ДА ЈЕ: 

- да је Наручилац спровеојавну набавку у другој фази квалификационог поступка:Резервни делови за 

одржавање возила и радних машина, за Партију 4– Резервни делови за радне машине,                                    

ЈН бр. 01-01-43/2018; 

-  Добављач достaвио Понуду _______, број ______, од ______., примљена код Наручиоца под бројем _____ 

од _____, у свему у складу са Конкурсном документацијом. 

- Наручилац је изабрао Добављача, на основу Извештаја Комисије за јавну набавку, бројод ________, 

Одлуком о додели уговора _______, број ______ , од _____., у свему у складу са Законом о јавним 

набавкама (’’Службени гласник РС’’, бр.124/2012, 14/15, 68/15).  

(варијанта: заједничка понуда) 

Добављач је носилац посла следеће групе понуђача_____________________________ 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 

(варијанта: понуда са подизвођачем) 

Добављач је понуду поднео са следећим подизвођачима_________________________ 

Добављач је следећи део набавке:____________поверио подизвођачу____________. 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 

подизвођача. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је куповина резервних делова за радне машине (у даљем тексту: Добра), са испоруком 

F-co магацин Наручиоца, Вршац, Стевана Немање 26, по динамици и у складу са потребама Наручиоца, у 

свему према Техничкој спецификацији садржаној у Конкурсној докуменатацији и усвојеној Понуди 

Добављача број________, од________, примљена код Наручиоца под бројем___, од ______, које чине 

саставни део овог уговора. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕНА 

Члан 2. 

Цена добара из члана 1.овог уговора укупно износи ___________динара без ПДВ-а, односно 

____________динара са ПДВ-ом /преузима се из Понуде Добављача/ и формирана је према тржишним условима 

на дан подношења понуде. 

 

У цену из става 1.овог члана урачуната је испорука, транспорт и сви зависни и уобичајени пратећи трошкови 

Добављача. 

 

Јединична цена из члана 1. овог уговора је фиксна и не може се мењати за све време важења овог Уговора 

 

Исплатом цене из става 1.овог члана Наручилац је измирио све обавезе према Добављачу. 

 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 

Наручилац се обавезује да уговорену цену, са урачунатим ПДВ-ом од _____% (уколико се исти 

обрачунава)плаћа Добављачу након сваке појединачне испоруке, уплатом на текући рачун Добављача 

бр.____________, код ______________банке, у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна који ће 

Добављач доставити Наручиоцуза сваку поједниначну испоруку. 

 

Доказ о пријему добара испоручених у складишном простору Наручиоца је Отпремница потписана од стране 

присутних представника Наручиоца и Добављача, која нарочито садржи назив и количину испоручених и 

примљених добара.   

 

Отпремица из претходног става чини обавезну пратећу документацију уз сваки издати рачун. 

 

На рачуну поред осталих података обавезно мора бити уписан број уговора, број фактуре, валута 

плаћања, текући рачун Добављача и порески идентификациони број обе уговорне стране. 

 

Обавезну пратећу документацију уз рачун из става 1.овог члана чини Техничка документација која прати добра 

из члана 1. овог уговора, гарантни листови, атести и остала документација о гаранцијама произвођача добара, са 

Упутствима за на срспком језику.  

 

РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УГОВОРА 

 

Члан 4. 

Добављач се обавезује да добра из члана 1. овог уговора  испоручује сукцесивно, у року од_______/ макс.7 дана 

податак уноси Наручилац у складу са Понудом/ дана од дана пријема сваког појединачног захтева/наруџбине 

Наручиоца с тим да временски период између две наруџбине не може бити краћи од 15 дана. 

 

У случају изузетне хитности проузроковане непредвиђеним околностима/кваровима  чије наступање ни у ком 

случају не зависи од воље Наручиоца, рок испоруке је максимум 48 сати од пријема појединачне наруџбенице, у 

ком случају Наручилац може преузети предметна добра у седишту Добављача. 

У свим осталим случајевима, испорука је обавеза Добављача. 

 

Добављач се обавезује да испоруку изврши по динамици и у складу са захтевима Наручиоца, ажурно и 

квалитетно са довољним бројем стручних непосредних извршилаца, у свему у складу позитивноправним 

прописима, нормативима и стандардима чија је употреба обавезна, актима и упутствима Наручиоца и у складу 

са овим Уговором, уважавајући правила струке, професионално и савесно. 

 

Марка 

Подаци о 

типу/моделу/број

у шасије/броју 

мотора/године 

производње 

Редни 

број 

НАЗИВ 

ДОБРА/ДИМЕНЗ

ИЈЕ/ОПИС 

Јед.

мере 
Кол. 

Комерцијал

ни 

назив/ознак

а понуђеног 

добра и 

произвођач 

Јединична 

цена  без 

ПДВ-а 
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Наручилац може да реализује и мање количине од оквирних, у ком случају није одговоран за евентуалну штету 

коју би Добављач претрпео. 

Члан 5. 

Рок из члана 4.овог уговора може се продужити анексом овог уговора у следећим случајевима: 

- природни догађаји који имају карактер више силе, 

- прекид реализације уговора као последица мера предвиђених актима државних органа, 

- ванредни друштвени догађаји који су законом утврђени као виша сила, 

- друштвене појаве и друге околности изазване одлукама државних органа или актима надлежних органа, за које 

није одговоран Добављач. 

 

У случају наступања околности из претходног става, уговорна страна која захтева измену Уговора дужна је да 

докаже основаност тог захтева. 

 

Рок испоруке добара из члана 4. овог уговора може се продужити и због наступања других 

објективнихдоказивих  разлога о којима уговорне стране треба да постигну писмену сагласност. 

 

Захтев за продужење рока за извршење уговора Добављач подноси Наручиоцу у писменој форми, у року од 3 

(три) дана од дана сазнања за наступање околности из става 1.овог члана. 

 

Не може се тражити измена уговора због ванредних околности које су настале после истека рока предвиђеног за 

реализацију уговора. 

 

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 

Члан 6. 

Квалитет добара који су предмет овог Уговора мора бити у складу са захтевима садржаним у Техничкој 

спецификацији. 

 

Наручилац има право да, приликом испоруке, непосредним опажањем изврши проверу квантитета и квалитета 

испоручених добара упоређивањем количина и карактеристика захтеваних Техничком спецификацијом са 

количинама и карактеристикама испоручених добара, о чему ће се у случају постојања недостатака сачинити 

Записник који потписују присутни представници уговорних страна. 

 

У случају постојања квантитатвних и/или квалитативних недостатака или евентуалних физичких оштећења или 

недостатака констатованих Записником из става 1. овог члана, Добављач је дужан да, без одлагања, а најкасније 

у року од 3 дана од дана сачињавања Записника, испоручи другу количину добара одговарајуће 

количине/квалитета, о свом трошку.  

 

У случају рекламације на квалитет или кванитет добара, Наручилац има право да одложи исплату вредности 

рекламиране робе, до отклањања недостатака. 

 

Уколико се након испоруке установе недостаци, који нису могли бити откривени уобичајеним прегледом 

(скривене мане), Наручилац ће сачинити Записник о рекламацији и без одлагања, а најкасније у року од 3 дана 

од дана сазнања за мане обавестити Добављача. 

 

У случају наступања околности из претходног става, Добављач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 

5 дана од дана пријема Записника о рекламацији, отклони недостатке или испоручи нова добра одговарајућег 

квалитета.  

 

Уколико Добављач не отклони недостатке из претходног става овог члана ни у року од наредна 3 дана од дана 

пријема поновљеног позива Наручиоца, Наручилац има право да активира средство обезбеђења за добро 

извршење посла, у ком случају се Добављач обавезује да без одлагања, а најкасније у року од 3 дана од дана 

пријема позива Наручиоца достави ново средство обезбеђења за добро извршења посла. 

 

Доказ о квантитативном и квалитетном пријему испоручених добара је Отпремница, потписана од стране 

присутних представника Наручиоца и Добављача, која нарочито садржи назив/ознаку и количину испоручених 

добара. 
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ГАРАНТНИ РОК 

Члан 7. 

Добављач гарантује квалитет испоручених у складу са стандардима произвођача, произвођачком гаранцијом и 

Техничком спецификацијом и да иста износи  ____ године од дана квалитаивног и квантитативног пријема (у 

складу са произвођачком гараницијом, стим што не може бити краћи од 1 (једне) године од дана 

квалитативног и квантитативног пријема/ преузеће се из Понуде).  

 

Добављач гарантује да ће испоручена добра бити оригинална, фабрички нова, без оштећења и производних 

недостатака и која испуњавају утврђене техничко-техлошке услове и на прописани начин заштићена од 

делимичног или потпуног оштећења приликом утовара, транспорта, истовара и испоруке. 

 

Гаранција подразумева обавезу Добављача да у гарантном року на позив Наручиоца, у року који одреди 

Наручилац,  изврши поправку и/или замену добра, без накнаде, у ком случају нови гарантни рок почиње да тече 

са даном испоруке добра одговарајућег квалитета. 

 

Уколико Добављач не изврши поправку и/или замену добра ни у року од наредна 3 дана од дана пријема 

поновљеног позива Наручиоца, Наручилац има право да активира средство обезбеђења за отклањање 

недостатака у гаратном року, у ком случају се Добављач обавезује да без одлагања, а најкасније у року од 3 дана 

од дана пријема позива Наручиоца достави ново средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном 

року. 

 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 8. 

Добављач је дужан да у току извршења овог уговора обавести Наручиоца о свим околностима које је знао или 

морао знати, а које могу бити од значаја за извршење уговорене обавезе.У супротном, уколико се у току 

експлоатације добара установе недостаци који су последица грешке или погрешне процене Добављача, 

Добављач је одговоран за штету коју би Наручилац у том случају претрпео. 

 

Добављач се обавезује да одреди лице одговорно за сталну комуникацију са Наручиоцем у току извршења овог 

уговора и да име тог лица, број телефона друге неопходне податке достави Наручиоцу истовремено са 

закључењем овог уговора. 

 

Члан 9. 

Добављач се обавезује да поверљиве информације које је сазнао у вези са извршењем овог уговора неће 

користити у друге сврхе, осим за испуњење уговорних обавеза, као и да их неће открити трећем лицу, осим 

уколико је то неопходно за извршење предмета овог уговора, уз претходну сагласниост Наручиоца. 

 

Обавеза из става 1.овог члана не односи се на информације које је Добављач дужан да саопшти у складу са 

позитивноправним прописима. 

 

У случају да дође до откривања поверљивих информација без претходне сагласности Наручиоца, Добављач је 

дужан да без одлагања о томе обавести Наручиоца, а у случају да је Наручилац том приликом претрпео штету, 

Добављач је дужан да је накнади. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 10. 

Наручилац се обавезује да омогући услове потребне за извршење предмата овог Уговора.  

 

Наручилац се обавезује да одреди лице да у име Наручиоца врши сталне усмене консултације са Добављачем, 

контролу над извршењем овог уговора, врши наруџбине, пријаву недостатака и др., као и да издати рачун 

Добављача парафира, чиме потврђује да је предмет овог уговора извршен под уговореним условима и на 

уговорени начин 

 

НАКНАДА ШТЕТЕ 

Члан 11. 

Добављач је дужан да Наручиоцу накнади штету коју причини Наручиоцу својом кривицом или грубом 

непажњом. 
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Уколико Наручилац у току реализације овог Уговора претрпи штету која је последица неиспуњавања уговорених 

обавеза од стране Добављача, Добављач је одговоран за штету коју је Наручилац у том случају претрпео и 

дужан је да је надокнади. 

 

Уговорне стране су сагласне да у случају наступања штете из става 1.овог члана заједничка комисија утврди 

евентуалну одговорност Добављача, обим и висину штете, о чему ће се сачинити записник. 

 

УГОВОРНА КАЗНА  

Члан 12. 

Уговарачи су сагласни да је Добављач дужан да на име уговорне казне плати Наручиоцу износ од 0,5 % од 

укупно уговорене вредности без ПДВ-а, за сваки дан закашњења, уколико својом кривицом касни са испоруком, 

с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а, а на име 

накнаде штете коју би Наручилац у том случају претрпео. 

 

Наручилац ће приликом пријема задоцнеле испоруке уручити Добављачу писмено Обавештење да задржава 

право на уговорну казну, које је Добављач дужан да потпише и прими. 

  

Наручилац ће извршити наплату уговорне казне активирањем средства финансијског обезбеђења за добро 

извршење посла, без претходног пристанка Добављача, у ком случају се Добављач обавезује да без одлагања, а 

најкасније у року од 3 дана од пријема позива Наручиоца достави ново средство обезбеђења за добро извршења 

посла. 

 

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на његово право да захтева накнаду штете, односно 

уколико је Наручилац због закашњења Добављача са испоруком претрпео штету која је већа од износа уговорне 

казне, има право захтевати разлику до потпуне накнаде штете. 

 

ПРОМЕНА ПРОИЗВОЂАЧА УГОВОРЕНИХ ДОБАРА 

 

Члан 13. 

Након закључења Уговора Наручилац може да дозволи испруку добара другог произвођача од произвођача 

неведених у Понуди, само уколико Добављач из објективних разлога (престанак привредног субјекта – 

произвођача понуђеног добра (стечај, ликвидација или статусне промене које доводе до престанка привредног 

субјекта , престанак производње понуђеног добра од стране произвођача и сл. и у случају наступања више силе ), 

није у могућности да испоручи уговорена добра, а који су наступили после подношења понуде и које Добављач 

није могао да предвиди до подношења понуде. 

 

Ново добро мора да испуњава техничке захтеве из техничке спецификације и да је истог или бољег квалитета и 

какактеристика, од квалитета и карактеристика уговореног добра, за шта је Добављач у обавези да достави 

декларацију производа на српоском језику и Изјаву да су новопонуђена добра истог или бољег квалитета. 

 

Добављач је, такође, и одговарајући доказ о објективним разлозима немогућности испоруке уговореног добра, 

као и када су ти разлози наступили.   

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 14. 

Добављач се обавезује да истовремено са закључењем уговора преда Наручиоцу бланко соло меницу као 

средство обезбеђења за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а. 

 

Рок важења менице из става 1. овог члана је 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора, односно рока за 

коначно извршење уговорне обавезе. 

 

Добављач се обавезује да уз први издати рачун достави Наручиоцу бланко соло меницу као средство обезбеђења 

за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а. 

 

Рок важења менице из става 3. овог члана је 30 дана дуже од дана истека гарантног рока. 

 

Менице морају бити неопозиве и плативе на први позив без приговора, потписана и оверена печатом.Уколико се 

током трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе/гарантни рок важност гаранција мора се 

продужити. 
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Добављач се обавезује да уз менице из става 1.и става 3. овог члана Наручиоцу преда и копије картона са 

депонованим потписима овлашћених лица Добављача, копију Захтева за регистрацију менице оверену од 

пословне банке и овлашћења Наручиоцу да менице може попунити у складу са овим уговором. 

 

Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да Добављачне изврши 

уговорну обавезу под уговореним условима, у уговореном року, на уговорени начин, уколико се повреде 

понављају и поред писменог упозорања Наручиоца и уколико Добављач не достави средство обезбеђења за 

отклањање недостатка у гарантном року. 

 

Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за отклањање недостатка у гарантном року уколико Добављач у 

току трајања гарантног рока, у примереном року који одреди Наручилац, по рекламацији Наручиоца, не изврши 

поправку и/или замену неисправног добра, односно не усклади квалитет добра са захтевима Наручиоца. 

 

ИЗМЕНА УГОВОРА 

Члан 15. 

Уговарачи су сагласни да се рок за извршење уговорне обавезе може продужити у случају наступања околности 

из члана 5.овог уговора. 

 

Уговарачи су сагласни да у случају наступања околности из члана 13. могу дозволити испоруку добра другог 

произвођача. 

 

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, при чему укупна вредност повећања уговора не може бити већа од вредности из 

члана 39. став 1. ЗЈН. 

 

У случају повећања обима предмета набавке, важе уговорене јединичне цене.  

 

У случају из става 1. става 2.  и става 3. овог члана Добављач и Наручилац ће закључити анексе уговора. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 16. 

Овај уговор се може раскинути у случају наступања околности које не зависе од воље уговорних страна и које 

отежавају или онемогућавају извршење уговорене услуге, са отказним роком од 3 дана од дана достављања 

писменог обавештења о отказу другој уговорној страни. 

 

Наручилац има право једностраног раскида уговора у свако доба и без отказног рока, уколико Добављач не 

извршава уговорене обавезе на уговорени начин, о чему ће писмено обавестити Добављача. 

 

Раскид Уговора може да изврши само она страна у Уговора која је своје обавезе из Уговора у потпуности и 

благовремено извршила. 

 

ВАЖЕЊЕ УГОВОРА 

Члан 17. 

Уговор важи до повлачења предвиђених количина, а најдуже 3(три) месеца од дана закључења. 

 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна и предајом 

средства финансијског обезбеђења од стране Добављача. 

 

У случају да је дан потписивања овог Уговора различит, Уговор ступа на снагу даном потписивања оне стране у 

Уговору која га је касније потписала. 

 

Овај Уговор престаје да важи и пре истека рока из става 1. Овог члана  утрошком укупно уговорених средстава 

Наручиоца, достављање писменог обавештења Добављачу од стране Наручиоца. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 18. 

У случају евентуалних неслагања уговорних страна у погледу примене одредби овог Уговора примењиваће се 

одредбе, Закона о облигационим односима и других позитивноправних прописа. 
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Уговарачи су сагласни да све евентуалне спорове који настану из овог уговора реше мирним путем, а уколико до 

споразума не дође, сагласни су да је надлежан Привредни суд у Панчеву. 

 

Члан 19. 

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 3 (три) примерка задржава Наручилац, а један 

примерак Добављач. 

 

Прилог: 

 

 

У 

_____________________ 

 Овлашћено лице 

понуђача: 

 м.п.  

дана 

__________________ 

 ___________________

_ 

 

 

 

Напомена: Модел овог Уговора  понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са 

садржином уговора који ће Наручилац закључити са изабраним понуђачем.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду - модел уговора се оверава печатом и потписује у складу са 

Споразумом који је саставни део понуде. 
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
Понуђач понуду подноси непосредно или поштом 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 кутије навести пословно име, адресу, телефон, е–mail адресу и име одговорног лица. 

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. 

Свака учињена исправка, бељење, прецртавање и сл.мора бити оверена печатом и потписана (или парафирана) од 

стране овлашћеног лица понуђача. 

 

Понуду се доставља на адресу: ЈКП „Другиоктобар“, Стевана Немање 26, 26300 Вршац, са назнаком: ,,ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА– РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА И РАДНИХ 

МАШИНА, Партија 4- Резервни делови за радне машине, ЈН БР. 01-01-43/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 16.11.2018.године до 12,00 

часова, без обзира на начин на који је послата. 

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти/кутији 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 којој ће навести датум и сат пријема понуде. 

Неблаговремену понуду Наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком 

да је поднета неблаговремено. 

 

Обавезна садржина понуде:  

 Образац понуде са структуром цене (Образац 1); 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 2), ако се понуђач одлучи да искаже трошкове 

припремања понуде; 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 

 Изјава о испуњавању услова из Техничке спецификације ( Образац 7) 

 Образац меничног овлашћења/писма за озбиљност понуде (Образац 4) и средство обезбеђења за 

озбиљност понуде, који обавезно морају бити у складу са тачком 13. овог Упутства; 

 Модел уговора; 

 Споразум о заједничкој понуди, у случају подношења заједничке понуде. 

 

3.ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ 
Конкурсна документација се може потписати својеручно или оверити факсимилом. 

Уколико обрасце из Конкурсне документације потписује лице које није овлашћено за заступање по решењу из 

регистра привредних субјеката, потребно је доставити Овлашћење за потписивање. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду – обрасци из Конкурсне документације потписују се у складу са 

Споразумом који је саставни део понуде, осим Обрасца изјаве о независној понуди (Образац 3)који морају бити 

потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. 

 

4. ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  

Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 16.11.2018.године са почетком у 12,30 часова. 

Понуде ће се отварати редоследом којим су примљене/заведене од стране Наручиоца. 

Представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда, морају Комисији Наручиоца поднети 

Овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. 

 

5. ПАРТИЈЕ 
У првој фази квалификационог поступка јавне набавке је била обликована у 5 партија. 

Предмет конкретне јавне набавке су добра обликована у Партију 4. 

Понуду може да поднесе само онај кандидат (понуђач) којем је у првој фази квалификационог поступка, бр. ЈН: 01-

01-32/2018,  Одлуком бр. 01-01-32/2018-40 од 22.08.2018. призната квалификација за Партију 4 - Резервни делови за 

радне машине на период од 12 месеци. 
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Број Партије Назив Партије 

Партија 4 Резервни делови за радне машине 

 

Понуђач је дужан да понуди све ставке у Обрасцу понуде са структуром цене. 

 

6.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен 

за подношење понуде. 

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

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:ЈКП „Други октобар“, Стевана Немање 26, 26300 

Вршац,са назнаком: 

„Измена/допуна/опозив понуде за јавну набавку добара – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА 

И РАДНИХ МАШИНА, Партија 4 – Резервни делови за радне машине, ЈН БР.01-01-43/2018                       - 

НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте/кутије навести назив и адресупонуђача.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. 

 

8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Понуђач може да поднесе понуду за целокупну набавку. 

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, за исту Партију. 

9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понудеса структуром цене (Образац 

1)наведе да понуду подноси са подизвођачем, назив и седиште подизвођача, 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.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача који подноси понуду са 

подизвођачем, тај подизвођач биће наведен у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављуIIIконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

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

испуњености тражених услова. 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење 

уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 

10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде јеСпоразум 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.и 2.ЗЈН и то:  

 Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 

понуђача пред Наручиоцем,  

 Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, 

 Податке о члану групе који ће у име групе понуђача потписивати образце из Конкурсне документације, 

 Податке о понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор и дати средство финансијског обезбеђења, 

 Податке орачуну на који бити извршено плаћање. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављуIII 

овеКонкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 

 

11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ 

ПОНУДЕ 
11.1.Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
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Рок и начин плаћања:Уплатом на рачун Добављача  у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна за сваку 

поједниначну испоруку.Дефинисано уговором. 

Тражење аванса није дозвољено. 

11.2. Захтев у погледу рока важења понуде: 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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. 

11.3. Захтев у погледу начина и рока испоруке: 

Начин испоруке: Сукцесивно, у складу са потребама Наручиоца. 

Рок испоруке: 

Максимaлно 7 (седам) дана од дана пријема сваког појединачног захтева Наручиоца, с тим да временски период 

између две наруџбине не може бити краћи од 15 (петнаест) радних дана. 

 

У случају изузетне хитности проузроковане непредвиђеним околностима/кваровима  чије наступање ни у ком 

случају не зависи од воље Наручиоца, рок испоруке је максимум 48 сати од пријема појединачне наруџбенице, у 

ком случају Наручилац може преузети предметна добра у седишту Добављача.У свим осталим случајевима, 

испорука је обавеза Добављача. 

11.4. Захтев у погледу места испоруке: 

F-co магацин Наручиоца, Вршац, Стевана Немање 26. 

Из објективних разлога Наручилац може да одреди друго место испоруке. 

11.5. Захтев у погледу гаратног рока: 

У складу са произвођачком гаранцијом, стим да не може бити краћи од 1 (једне) године од дана квалитативног и 

квантитативног пријема. 

11.6. Захтев у погледу квалитета: 

У складу са позитивноправним прописима, произвођачки стандардима изахтевима из Техничке спецификације са 

количинама (Поглавље II). 

Понуђена добра морају бити оригинална, фабрички нова, без оштећења и производних недостатака, која 

испуњавају утврђене техничко-техлошке услове и на прописани начин заштићена од делимичног или потпуног 

оштећења приликом утовара, транспорта, истовара и испоруке. 

 

12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима (заокружена на две децимале), са и без ПДВ-а,саурачунатом испоруком и 

свим пратећим и зависним трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. 

Наручилац плаћа испоручену количину по јединичној цени из Понуде добављача. 

Цене су фиксне за све време важења уговра. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92.ЗЈН., за сваку 

Партију. 

 

13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Финансијска гаранција за озбиљност понуде 

1. Бланко соло меница као средство обезбеђења за озбиљност понуде 

 

Меница се доставља УЗ ПОНУДУ. У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека рока важења понуде. 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС,потписана и оверена печатом а као доказ 

понуђач уз меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из 

регистра НБС (резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС). 

Уз меницу се доставља попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 дана дуже од дана 

истека рока важења понуде (Образац 4) и копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. 

Меница се издаје на износ од 2% од вредности понуде (без ПДВ-а).Бланко соло меница мора да садржи 

потпис овлашћеног лица 

Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења понуде, обавеза је понуђача је да обезбеди 

продужење важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен рок 

важења понуде. 

Наручилац може да активира средство обезбеђења за озбиљност понуде у износу од 2% од вредности понуде 

(без ПДВ-а)у случају: 
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- да понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде (назначено од стране понуђача у 

обрасцу понуде); 

- да понуђач, након што је обавештен о прихватању понуде од стране Наручиоца, у току периода 

важења понуде не потпише или одбије да потпише уговор или не достави средство обезбеђења за добро 

извршење посла. 

Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено изабраном понуђачу након потписивања уговора и 

достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, на писмени захтев. 

Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено осталим понуђачима, на њихов писмени захтев, након 

закључења уговора. 

 

Финансијска гаранција за добро извршење посла 

2. Бланко соло меница као средство обезбеђења за добро извршење посла 

 

Меница се доставља истовремено са закључењемУГОВОРА.У супротном сматраће се да је понуђач одбио да 

закључи уговор, у ком случају Наручилац може да активира средство финансијског обезбеђења за озбиљност 

понуде. 

Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора. 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС,потписана и оверена печатом а као доказ 

уз меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из регистра НБС 

(резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС). 

Уз меницу се доставља попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 дана дуже од дана 

истека рока важења уговора (Образац 5) и копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. 

 

Меница се издајена износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а). 

 

Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења уговора, обавеза је понуђача је да обезбеди 

продужење важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен рок 

важењауговора. 

Наручилац може да активира средство обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% од вредности 

уговора (без ПДВ-а) у случају: 

- да понуђач не извршава уговорене обавезе под уговореним условима, у уговореном року,на 

уговорени начин, уколико се повреде понављају и поред писменог упозорања Наручиоца и уколико не 

достави средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року. 

Средство обезбеђења за добро извршење посла биће враћено изабраном понуђачу са којим је закључен уговор, 

након истека рока важења, на писмени захтев. 

 

Финансијска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року 

3. Бланко соло меница као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року 

 

Бланко соло меница као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од 

укупно уговорне цене без ПДВ-а. 

 Меница се доставља се уз први издати рачун. 

 Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека гарантног рока. 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС,потписана и оверена печатом а као доказ 

понуђач уз меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банкеили извод из 

регистра НБС (резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС). 

Уз меницу се доставља попуњено и оверено Менично овлашћење, са роком важења минимум 30 дана дуже од 

дана истека гарантног рока (Образац 6). 

Уз меницу понуђач доставља копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 

понуђач наводи у Меничном овлашћењу. 

Уколико, из било ког разлога, дође до продужење гарантног рока, обавеза је понуђача да обезбеди продужење 

важења Меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен гарантни рок. 

Наручилац може да активира средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у случају: 

- даизабрани понуђач у току трајања гарантног рока, у примереном року који одреди Наручилац, по 

рекламацији Наручиоца, не изврши оправку или замену неисправног добра, односно не усклади квалитет добра 

са захтевима Наручиоца. 

Средство обезбеђења за отлањање недостатака у гарантном року биће враћено изабраном понуђачу са којим је 

закључен уговор, након истека гарантног рока, на писмени захтев. 
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14. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (Образац 2). 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да 

понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 

трошкова у својој понуди. 

 

15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 

РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на располагање. 

Наручилац ће у предметном поступку чувати и штитити податке одређене као поверљиве без обзира на степен те 

поверљивости у складу са чланом 14.и 15. ЗЈН. 

 

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у Конкурсној 

документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде, у писаном облику: 

-поштом на адресу Наручиоца: ЈКП „Другиоктобар“, 26300 Вршац, Стевана Немање 26, 

- електронском поштом/e-mail–javne.nabavke@oktobar.rs. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима 

Конкурсне документације, одговор 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.01-01-43/2018.“ 

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.ЗЈН, (поштом или 

електронском поштом, као и објављивањем од стране Наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници). 

 

17. 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.ЗЈН). 

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. 

 

18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
Наручилац може одбити понуду под условима и на начин дефинисан чланом 82.ЗЈН. 

 

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих 

лица сноси понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова (члан 74. став 2.ЗЈН). 

 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ 

УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лицe који има интерес за доделу 

уговора у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико Законом о јавним 

набавкама 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 примљенод стране Наручиоца најкасније 3(три) дана пре истека 

рока за подношење понуде, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 
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63. став 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац их није отклонио. 

(члан 149. став 3. ЗЈН). 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење 

понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до 

истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту 

права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки у року од 2 (два) дана од дана 

пријема захтева. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно – предајом у писарници Наручиоца, поштом 

препоручено са повратницомили mailom: javne.nabavke@oktobar.rs. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су 

подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 

захтева из члана 149. став 3. и став 4. ЗЈН, 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. 

Захтев за заштиту права задржава/не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са 

чланом 150.ЗЈН. 

Приликом подношења захтева за заштиту права подносилац захтева је дужан да уплати таксу у висини од 

120.000,00 динара, одређену Законом о јавним набавкама на текући рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 

153 или 253, позив на број: број или ознака јавне набавке (ЈН бр. 01-01-43/2018), сврха уплате: Републичка 

административна такса за ЈН бр. 01-01-43/2018, Резервни делови за одржавање возила и радних машина, 

Партија 4 – Резервни делови за радне машине,прималац: Буџет Републике Србије. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца;  

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 

7) потпис подносиоца. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151.став 1. тачка 6. ЗЈН, прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
1.1 да је издата од стране банке и да садржи печат банке, 

1.2 да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 

извршења налога, 

1.3 износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши, 

1.4 број рачуна: 840-30678845-06, 

1.5 шифру плаћања: 153 или 253, 

1.6 позив на број: подаци о ознаци или броју јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, 

1.7 сврха захтева, назив Наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту 

права, 

1.8 назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата, 

1.9 корисник: буџет РС, 

1.10 потпис овлашћеног лица банке. 

2. Налог за уплату – први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који 

садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Министарства финансија РС, Управе за трезор, потписана и оверене печатом, 

која садржи све елемнте из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1., осим оних наведених под 1.1 и 1.10, за 

подносиоце захтева који имају отворен рачун који се води у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, 

а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 

социјално осигурање и други корисници јавних средстава). 

4. Потврда издата од стране НБС, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 

1.,за подношење захтева за заштиту права субјеката који имају отворен рачун код НБС у склад уса законом. 

 

21. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке под условима и на 

начин дефинисаним чланом 110.ЗЈН. 
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22. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

Наручилацзадржаваправода:  

1) измениилидопуниКонкурснудокументацијуурокупредвиђеномзадостављањепонуда, 

стимштоједужандасвеновонасталеизменеилидопунеконкурснедокументације, 

објавинаПорталујавнихнабавкиинасвојојинтернетстраници (члан 63. ЗЈН).  

2) обустави поступак предметне јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, под 

условима и на начин дефинисан чланом 109. ЗЈН. 

23. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Наручилац ће у року од 25(двадесетпет) дана од дана отварања понуда донети одлуку о додели уговора. 

Наручилац ће одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници, у року од 

3 (три) дана од дана доношења. 

24. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је додељен у року од 8 (осам) дана од дана 

протека рока за подношење захтева за заштиту права (члан 113.ЗЈН). 

Уколико је поднета само једна понуда Наручилац ће закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева 

за заштиту права (члан 112. ЗЈН). 

Уколико изабрани понуђач одустане од закључења уговора Наручилац има право да исти закључи са првим 

следећем најповољнијим понуђачем (члан 113. ЗЈН). 

25. ПРОМЕНА ПРОИЗВОЂАЧА УГОВОРЕНИХ ДОБАРА ИЗ ОБЈЕКТИВНИХ И ДОКАЗИВИХ РАЗЛОГА 
Након закључења уговра наручилац може да дозволи испоруку добара другог произвођача од произвођача 

наведених у понуди, под условима и на начин регулисан уговором. 

26. ИЗМЕНА УГОВОРА 

Након закључења уговора Наручилац може дозволити продужење рока важења истог у случају наступања 

околности више силе. 

Измена уговра може се извршити у случају промене произвођача добра. 

Регулисано уговором. 

27. УГОВОРНА КАЗНА 

Регулисано уговором. 

28. НАКНАДА ШТЕТЕ 

Регулисано уговором. 

29.РАСКИД УГОВОРА 

Регулисано уговором. 

30. ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА 

Уговор важи до реализације предвиђених количина, а најдуже 3 (три) месеца од дана закључења.Регулисано 

уговором. 

 


