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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 16/2015 и 

68/2015 у даљем тексту: Закон), чл.2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 

у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 

29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.1173-2/20 од 19.06.2020. године и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку бр. 1173-3/2020 год. од 22.06.2020. године, припремљена је: 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ и ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: : ЈП,,Комуналац“ у Димитровграду. 
 
Адреса: Балканска 30,18320 Димитровград 

Интернет страница: www.komdmg.org.rs 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку вредности у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке су добра број 19Д/20  – Специјално возило канал џет-  

Јавни позив за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки, на интернет 

страници наручиоца www.komdmg.org.rs  и на Порталу службених гласила Републике Србије и база 

прописа.  

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

5. Врста поступка: отворени поступак 

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 

Наручилац не спроводи електронску лицитацију. 

7. Контакт (лице или служба) Драган Еленков: komunalac.komercijala@gmail.com  

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ: 

Р. 

бр. 
Име и презиме 

1. Васил Ташков,спец.стр.грађ.инж. председник комисије 

2. Драган Еленков, службеник за ЈН, члан комисије 

3. Александар Димитров , дипл.правник. члан комисије 

4. Катарина Димитров, дипл.правник, заменик председника  

5. Радован Воштич, комерцијални референт, заменик члана 

6. Ивица Тасев, дипл. инж. маш., заменик члана  
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Предмет јавне набавке 

1. 1.НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА : 
Наручилац: ЈП,,Комуналац“ у Димитровграду. 

 
Адреса: Балканска 30,18320 Димитровград. 

Интернет страница:www.komdmg.org.rs 

ЈП,,Комуналац“ у Димитровграду, позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу 

понуде у складу са законом, конкурсном документацијом и јавним позивом. 

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА: јавно предузеће-локална самоуправа 
 

3. ВРСТА ПОСТУПКА: јавна набавка у отвореном поступку – набавка добара-  

  -Специјално возило канал џет- ПОЛОВНО-   Количина-1 комад. 

4. Јавни позив за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки, на интернет 

страници наручиоца www.komdmg.org.rs и на Порталу службених гласила Републике Србије и 

база прописа. Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 

складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: најнижа понуђена цена. 
 

6. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка -СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО КАНАЛ ЏЕТ-Камион 

цистерна за  отпушавање канализације (редни број ЈН 19Д/20), назив и ознака из општег речника 

набавке: 34144000 моторна возила за специјалне сврхе КА05 за третирање канализације. 

7. БРОЈ ПАРТИЈА УКУЛИКО ЈЕ СЕ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ОБЛИКУЈЕ У ВИШЕ ПАРТИЈА: 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

8. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

Конкурсна документација се може преузети радним данима од 07:00 до 15:00 часова, на адреси: 

ЈП,,Комуналац“ Димитровград ул. Балканска 30,18320 Димитровград. 

Конкурсна документација може бити достављена и поштом, телефаксом или електронском 

поштом.    

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

наручиоца www.komdmg.org.rs 

9. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају обавезне услове из члана 75. 

и додатне услове из члана 76 Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених услова понуђач 
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доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона. Услови које сваки понуђач треба да испуни као и 

начин на који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом. 

10. Рок и начин подношења понуде 

Рок за подношење понуда је 27.07.2020.год. до12:00 часова. Благовременим ће се сматрати све 
понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 27.07.2020.год. до 12:00 часова. Понуде се 
подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ЈП,,Комуналац“ Димитровград ул. 
Балканска 30,18320 Димитровград, са назнаком : ,,ПОНУДА ЗА  ЈН 19Д/20 - Специјално возило 
канал џет –  НЕ ОТВАРАТИ“ назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и 
адреса понуђача. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

11.Време и место отварања понуда 

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати дана 27.07.2020.године у 12:30 часова. 

Отварање понуда ће се обавити у просторијама управе ЈП,,Комуналац“ Димитровград ул. 

Балканска 30,18320 Димитровград. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована 

лица. Представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну 

набавку приликом отварања понуда. 

12. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: 

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од максимално 25 дана од дана 

отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници у року од три дана од дана њеног доношења. 

13. Контакт (лице или служба) Драган Еленков: komunalac.komercijala@gmail.com.факс: 

010/362178 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 

РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ 

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

Возило за пробијање канализације и усисавање канализационог муља -Kanal-JET:Половно 
  
Понуђенo возилo мора бити у складу са важећим законским прописима Републике Србије, 

Правилником о подели моторних возила и прикључних возила и техничким условима за возила у 

саобраћају на путевима и Законом о безбедности саобраћаја. 

- Понуђач мора да понуди потпуно исправно возило. 
- За сваку могућу неусаглашеност карактеристикама возила са законима, правилницима и 

стандардима Републике Србије и / или Европске уније у потпуности одговара испоручилац 
возила. 

- У овом техничком опису наводе се само карактеристике возила које су од примарне 
важности за наручиоца. 

- Сви материјали од којих је изграђено возило не смеју ни на који начин здравствено да штете 
онима који су у контакту са возилима. 

- Понуђач ће техничке карактеристике доказивати каталогом, проспектом  који мора да 
садржи доказ за све захтеване тачке из техничке спецификације предмета јавне набавке. 

- Понуђенo добрo не може имати мање опреме од захтеване техничком спецификацијом. 
 

1. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Средство финансијског обезбеђења које се доставља у оквиру понуде  

 За озбиљност понуде 
            Регистрована, сопствена, соло бланко меница, прописно потписана и оверена,  са меничним 

овлашћењем на попуну у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а.  

            Mеница за озбиљност понуде активираће се у случају да, понуђач  одустане од своје понуде 

или одбије да закључи, или благовремено не закључи Уговор о реализацији предметне јавне набавке. 

У случају доделе уговора, меница за озбиљност понуде престаје да важи даном подношења средства 

обезбеђења за добро извршење посла, након чега ће иста на писани захтев бити враћена понуђачу 

коме је додељен уговор. Осталим учесницима у поступку, меница за озбиљност понуде биће враћена 

на писани захтев након окончања поступка јавне набавке.  

 Изјава о достављању банкарских гаранција за добро извршење посла  
(Образац 9). 

Уз одговарајућу меницу понуђач  је дужан да достави и следећа документа:  

• прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и  
подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење); 

• фотокопију Картона оверених потписа (оверену од стране банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу,  овера не сме бити старија од шест месеци од дана отварања понуда); и  

• фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке или извод са интернет 
странице Регистра меница и овлашћења НБС.  
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1. ОСНОВНО ВОЗИЛО ШАСИЈА СА КАБИНОМ И МОТОРОМ: 
- Камион коришћен не старији мин. 2002. 
- Укупна Дозвољена маса возила мин.26000 кг 
- Пређена километража возила 450.000 пређених километара 
- Конфигурација погона 6х2 
- Дужина возила максимум 11 м 
- Дневна кратка кабина са  мин.1 + 1седиштем у кабини 
- Носивост: мин. 15000кг 
- Максимално дозвољено осовинско оптерећењена на првој осовини:  8000 кг 

На другој 11500 кг и оптерећење треће 7500 кг 
-    Мењач-мануелни: мин  8+1 брзина са половинама 
- Мотор дизел, испуњава мин. ЕУРО 3 норме 
- Радна запремина мотора: 11500 цм3-12000цм3 
- Снага мотора: мин.250 kw 
- Кочиони систем: АБС,АСР,ЕСП, дискови на предњој и задњим осовинама 
- Огибљење: Механичко на предњој и задњој осовини 
-     Волан на левој страни, подесив, серво 
- Кодирани кључ за стартовање возила 
- Централно закључавање 

 
2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НАДГРАДЊЕ : 

 
-Коришћена, година производње мин. 2002 год. 

-Надоградња намењена за чишћење атмосферских и канализационих система као и 

зацрпљење отпадних вода и муља из септичких јама, колектора канализационих цевовода и 

њихов превоз на депонији. 

3. РЕЗЕРВОАР: 

-Резервоар цилиндричног облика. 

- Резервоар израђен од  висококвалитетног лима ST52-3 или еквивалент. 

-Дебљина лима резервоара минимално 5 мм 

-Капацитет цистерне мин.12500 литара са могућношћу промене запремине дела за чисту воду 

и дела за канализациони садржај у 4(четири) опције. 

-На горњем делу резервоара фекалног дела уградити ревизиони отвор мин.пречника Ø 500 мм 

-На задњем делу резервоара хидраулично управљив поклопац зервоара за чишћење талога 

-Отвор за усисавање и испуштање кашастог материјала опремити лоптастом славином мин. 

DN80- на вратима за чишћење. 

-У резервоару монтирати валобране који спречавају таласање воде у току транспорта. 

-Помоћни рам ирадити од U профила и према упутсвима произвођача шасије/подвоза 

-У делу где се налази чиста вода поставити преливну цев за одушивање мин. 2“ 
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-Обезбедити визуелну контролу нивоа течности. 

- Обезбедити пуњење резрвоара са чистом водом преко посебне хидранске спојке смештене 

на средини резервоара мин. тип C, DN 52. 

-Аутоматско искључивање пумпе пре нестанка воде. 

-На задњем делу возила поставити упозоравајуће наранџасто ротационо светло. 

- Са бочних страна цистерне кутије за заштиту пумпи. 

ВАКУМ ПУМПА: 

- Минимални радни притисак 1.5 bar. 

- Проток ваздуха минимално 1250 м3/h 

- Радни вакум у континуалном  коришћењу минимум 80%. 

- Ваздушно хлађење вакум пумпе. 

- Погон вакум пумпе: хидромотор. 

- Вакум систем се састоји од следећих делова: лоптасти ограничивач нивоа, таложник, усисни 

филтер, усисни пригушивч, вентил сигурности-притисак. 

- Вентил сигурности-вакума, издувни пригушивач. 

- Црево за усис у горњем делу резервоара са хидрауличним витлом за намотавање и 

хидрауличном екстензијом за лакшу манипулацију цревом дужине минимум 15 м. 

 

ПУМПА ВИСОКОГ ПРИТИСКА: 

- Минимални притисак минимум 170 bara. 

- Минимални проток минимум 320 л/мин. 

- Аларм у условима ниског нивоа воде како би се спречио рад пумпе на суво 

Филтер за воду испред пумпе. 

- Манометар високог притиска глицерински, отпоран на мржњење. 

- Задњи бубањ за црево са цревом пречника ¾'', дужине мин. 50 м, максимални радни притисак 

мин. 170 bara, хидраулично намотавање и додатно црево ½'' на витлу хидраулично гоњено 

мин. 60 м. 

- Пумпу високог притиска опремити усисним филтером, сигурносним витлом и радним 

вентилом. 

- Уградити систем за грејање воде рециркулацијом. 

КОМАНДЕ У КАБИНИ 

- Укључивање ротационог светла. 

- Мерачи часова рада вакум пумпе и пумпе високог притиска. 

- Старт-стоп за пумпу високог притиска и за вакум пумпу. 

 

КОМАНДНА КУТИЈА ПОЗАДИ СА ДЕСНЕ СТРАНЕ 

 

- Команда за укључивање пумпи. 

- Алармно светло за низак ниво воде. 

- Бројач радних сати. 

- Искључивање у случају нужде. 
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- Манометар високог притиска. 

- Укључивање/искључивање пумпе високог притиска. 

- Укључивање/искључивање вакум пумпе. 

- Индикатор минималног нивоа воде са звучним упозорењем. 

1. Возило мора бити технички и функционално исправно без видљивих недостатака и трагова 

коришћења. 

2. Место испоруке: Место испоруке добра је адреса испоручиоца са којим ће наручилац 

закључити уговор.  

Испорука се сматра испорученом кад Наручилац прими добрo са свим документима и у 

присуству Испоручиоца. 

3. Гарантни рок минимално12 месеци 

4. Понуђач је у обавези да уз понуду достави Опис техничких карактеристика 

понуђеног добра на меморандуму, који мора минимално садржати техничке 

карактеристике које захтева Наручилац, потписан од стране овлашћеног лица и оверен 

печатом. 

5. Понуђач мора бити власник понуђеног возила – доказ фактура, пописна листа  

6. У тренутку подношења понуде, возило мора бити спремно за регистрацију и да поседује уверење 

агрнције за безбедност саобраћаја. 

7. Понуђач је у обавези да уз понуду достави следећа документа: 

 Уверење о испитивању возила, издато од стране Агенције за безбедност саобраћаја Републике 

Србије, којим се утврђује да понуђено возило испуњава услове прописане Законом о 

безбедности саобраћаја на путевима, као и да је у складу са Правилником о подели 

моторних возила. 

Хомологација – Уверење агенције за безбедност саобраћаја 

 Слике у боји возила, минимум 10 и то са свих страна возила и кабине 

 Писану изјаву коју даје под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да гарантује да 

су техничке карактеристике понуђеног добра у складу са напред наведеним карактеристика 

траженим карактеристикама 

8. Сва наведене оригиналне докумената најповољнији изабрани понуђач предаје 

наручиоцу приликом примопредаје возила. 

9. Приликом испоруке возила обавиће се техничка провера исправности у 
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овлашћеном сервису за вршење техничких прегледа теретних моторних возила. 

10. Приликом испоруке обавиће се провера функционалности возила као целине за 

функције за које је намењена. 

11. Начин вршења конроле: Пре израде извештаја о стручној оцени понуда, сручна комисија 

Наручиоца, коју ће решењем формирати директор, ће извршити проверу функционалности и 

техничке исправности предмета набавке, и провери техничке карактеристике и исправност и на 

основу општег стања донесе одлуку. 

12. Наручиоц задржава право да приликом примопредаје, стручна комисија 

наручиоца изврши непосредан увид у понуђено добро и провери техничке 

карактеристике и исправност, и уколико се утврди неиправност не преузме добро до 

отклањања неисправности, а уколико је природа квара таква да се не може отклонити или 

нека техничка карактерстика не одговара, стручна комисија ће предложити наручиоцу да 

уговор раскине. 

13. Рок испоруке: максимално 30 дана од потписивања уговора. 

Напомена: 

Понуда у техничком смислу мора бити у свему према наведеној техничкој спецификацији. У 

супротном ће понуда бити одбијена као неисправна. 

Уз  понуду је обавезно доставити : 

 - Копију саобраћајне дозволе. 

- Доказ о власништву (пописну листу,уговор о купопродаји или другу доказ о пореклу)  

Упознат и сагласан саТехничким спецификацијама и документима за њено доказивање 

Приликом испоруке Понуђач је у обавези да Наручиоцу преда сву документацију 
непходну за регистрацију возила. 
 

 

 

 

М.П. 

_____________________ 

Овлашћено лице понуђача 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за 

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

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 
75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. 
ст. 1. тач. 4) Закона); 

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), ако је таква дозвола предвиђена посебним 
прописом. 

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази 
у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

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

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

тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

Напомена:  

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности 

јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, 

понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача, којем је поверио 

извршење тог дела набавке.  

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне 

услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

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

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

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 

складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач у овом поступку доказује достављањем Изјаве 

(Образац изјаве понуђача - образац бр.3. у конкурсној документацији), којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, 

осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача (Образац изјаве подизвођача, образац бр.3а за подизвођача.), потписану од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 

оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави 

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

као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. 

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

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

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

документује на прописани начин. 

 

Напомена:  

Понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин: 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда), 
ИЛИ  ДОСТАВИТИ  ИЗЈАВУ у смислу чл.77 став 4 ЗЈН (образац бр.3 и 3а у 
конкурсној документацији), 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из 
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се 
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 
или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) 
Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
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примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има 
више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за 
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта), ИЛИ  ДОСТАВИТИ  ИЗЈАВУ у смислу чл.77 став 4 ЗЈН,                 
( образац бр.3 и 3а у конкурсној документацији), 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 
министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе 
и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за 
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације, ИЛИ  
ДОСТАВИТИ  ИЗЈАВУ у смислу чл.77 став 4 ЗЈН (образац бр.3 и 3а у 
конкурсној документацији), 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона, -Доказ: доставити важећу дозволу 
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, 
ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

5) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве 
(Образац бр.5 у конкурсној документацији). Изјава мора да буде потписана од 
стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду 
подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на 

начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

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

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

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

Понуду доставити на адресу: ЈП,,Комуналац“ Димитровград ул. Балканска 30,18320 Димитровград, 

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку  -СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО КАНАЛ ЏЕТ- ЈН 19Д/20 -  

НЕ ОТВАРАЈ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до рока 

наведеног у јавном позиву. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. 
У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

Понуда мора да садржи: 

1) Попуњен (свака ставка попуњена), печатом оверен и потписан Образац понуде                     
(Образац бр.1 у конкурсној документацији), 

2) Попуњен, печатом оверeн и потписан образац структуре цена  (образац бр.2 у конкурсној 
документацији), 

3) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве понуђача о испуњености услова из чл.75 
ЗЈН став 1 тачка 1-3 (образац бр.3 и 3а у конкурсној документацији), 

Напомена: Испуњеност обавезних услова из члана 75 став 1 тачке 1-3 понуђач може доказивати 
својом изјавом датом на обрасцу бр.3 у конкурсној документацији, с тим што испуњеност услова из 
чл.75 став 1 тачка 5 доказује достављањем одговарајуће важеће дозволе за обављање одговарајуће 
делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним 
прописом. 

4) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о независној понуди                                
(образац бр.4 у конкурсној документацији), 

5) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац бр.5 – образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 
75. ст. 2. Закона, 

6) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац бр.6 – образац изјаве о испуњености техничких 
спецификација,  

7) Попуњен, печатом оверeн и потписан модел уговора                                                             
(образац бр.7 у конкурсној документацији) чиме понуђач потврђује да је сагласан са садржином 
модела уговора, 

8) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац трошкова припремања понуде                          
(образац бр.8 у конкурсној документацији), 
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9) Садржај документације  која се предаје, 
Образац изјаве о достављању банкарских гаранција за добро извршење посла Образац бр.9   

10) Доставити доказе о испуњености обавезних услова на начин наведен у Упутству како се 
доказује испуњеност услова. 

11) Уколико понуду подноси група понуђача, попуњен, потписан и оверен образац: Споразум о 
заједничком извршењу јавне набавке.  

3. ПАРТИЈЕ 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.  

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. Понуде са варијантама неће се разматрати. 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

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

који је одређен за подношење понуде. 

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

доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП,,Комуналац“ Димитровград ул. 

Балканска 30,18320 Димитровград,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку –Специјално возило канал џет  ЈН 19Д/20 -НЕ ОТВАРАТИ” 

или „Допуна понуде за јавну набавку –Специјално возило канал џет ЈН 19Д/20 -НЕ 

ОТВАРАТИ” или Опозив понуде за јавну набавку –Специјално возило канал џет  ЈН 19Д/20-

НЕ ОТВАРАТИ”  или „Измена и допуна понуде за јавну набавку –Специјално возило канал 

џет  ЈН 19Д/20-НЕ ОТВАРАТИ”. 

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

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

адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (образац бр.1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

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

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (обарзац бр.1) 

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
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подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача.  

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

набавке поверити подизвођачу.  

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

са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

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

конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 

изјаве – образац бр.3а.). 

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

извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

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

утврђивања испуњености тражених услова. 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

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

се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 

обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 
групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
 понуђачу који ће издати рачун,  
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

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

документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве – образац 

бр. 3а.). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

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

име задругара. 

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

набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

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

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
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9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је : до 45 дана од дана испостављања фактуре од стране продавца. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гаранција минимум 12 месеци од дана испоруке. 

9.3. Захтев у погледу рока испоруке 

Рок испоруке: максимално 30 дана од потписивања уговора. 

Место испоруке је: франко магацин купца. 

9.4. 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 на може мењати понуду. 

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

ПОНУДИ 

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

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде 

узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У цену дату у понуди урачунати цену предмета јавне набавке,  и испоруке. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 

Закона. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима.   

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 

СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 

БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ 

СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

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

привреде. 

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

Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
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Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике. 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 

НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, ЈП,,Комуналац“ 

Димитровград ул. Балканска 30,18320 Димитровград, електронске поште на e-mail 

komunalac.komercijala@gmail.com  или факсом на број 010/362-178] тражити од наручиоца додатне 

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

подношење понуде.  

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и 

истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

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

или појашњењима конкурсне документације, за јавну набавку -СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО КАНАЛ 

ЏЕТ- ЈН 19Д/20. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

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

обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

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

конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 

дозвољено.  

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

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 

КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

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

захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању 

понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. 

Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу 

(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок 

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

и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 

разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву.  

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ 

НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

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

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

истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да 

у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, 

која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро 

извршење посла издаје се у висини од 10%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком 

важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време 

трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за 

добро извршење посла мора да се продужи. 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ 

КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ 

ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена.“ 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. У случају истог понуђеног рока 
плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. 
Услучају да и након примене напред наведених критеријума за одређивање предности и даље буду 
постојале две или више понуда са истим условима предност ће се утврдити жребом (извлачењем 
имена понуђача).Понуђачи ће бити позвани да присуствују жребу, о чему ће бити сачињен 
записник. 
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

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

одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине.  (Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75 став 2).  

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

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

својине трећих лица сноси понуђач. 

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

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

удружење у њихово име.  
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Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за 

заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се 

доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: komunalac.komercijala@gmail.com, факсом на 

број 010/362-178 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може 

поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом 

није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 

поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 

набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

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

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је 

примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 

подношење понуда. 

 После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања на Порталу јавних 

набавки.Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца преузете у поступку 

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

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

тог рока. 

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

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

захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

 О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 

набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у 

року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

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

120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро-

рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: 4/2018, сврха: Републичка 

административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне 

јавне набавке), корисник: Буџет Републике Србије.  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чланова 138. - 167. Закона. 

21. Рок у којем ће уговор бити закључен 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од 

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

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

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

Уколико понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
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Образац бр.1 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр. ________од __________за јавну набавку ЈН 19Д/20 -КАНАЛ ЏЕТ- 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

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

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђача. 
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Табела 

Ред 

бр. 

Предмет 
Јед. 

мере 
Кол. 

Јед. цена 

без ПДВ-а 

Стопа 

ПДВ 

Јед. цена 

са ПДВ 

Укупна цена 

без ПДВ 

Укупна 

цена 

са ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 (3x4) 8 (3x6) 

1. 

-Специјално 

возило канал 

џет- 

ПОЛОВНО 

ком 1      

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ без ПДВ-а:  

ОБРАЧУНАТИ ПДВ:  

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ са ПДВ-ом:  

 

 

 

 

Место и датум: 
М.П. 

потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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       Комерцијални услови понуде: 

 Важност понуде је 60 (шездесет) дана од дана отварања понуде. 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. 

 Понуђена цена, односно укупна вредност добара којe je предмет јавне набавке исказује се у 
динарима, и мора бити фиксна и не може се мењати до коначног извршења уговора. Понуђена 
цена мора да садржи све припадајуће трошкове, са посебно израженим порезом на додату 
вредност. 

 Рок и начин плаћања: плаћање ће се вршити у року до 45 дана по пријему исправног рачуна на 
архиви ЈП Комуналац , Балканска бр.30, 18320 Димитровград, под условима утврђеним моделом 
уговора који је саставни део конкурсне документације. 

Рок испоруке: ________ дана (за наручиоца је прихватљив рок испоруке до 30 дана) од датума 

потписивања уговора. 

 Гарантни рок: _____ месеци (за наручиоца је прихваљив гарантни рок од минимум 12 месеци) 
од дана извршене испоруке предметних добара. 

 Место испоруке:Техничка база ЈП ,,Комуналац“ Софијска бб, 18320 Димитровград. 
 Приликом испоруке обавезна је комисијска примопредаја предметних добара, која се 

састоји од 3 члана (два представника Наручиоца и једног представника Понуђача), уз 
Записник оо  ппррииммооппррееддаајјии  ддооббаарраа  ппооттппииссаанн  оодд  ссттррааннее  ооввллаашшћћеенниихх  ллииццаа  ННааррууччииооццаа.. 

 Записник о примопредаји добара треба да садржи комплет техничку спецификацију као и 
називе произвођача компоненти који нису произведени од стране произвођача модела. 

 Понуђач је у обавези да обезбеди обуку за руковање возилом. 
 Понуђач је у обавези да обезбеди сервис у гарантном року (односи се на подвозак и надградњу). 
 Понуђач је у обавези да при примопредаји предметних добара: 

- достави упутство за руковање и одржавање на српском језику. 

- изда регистрациони лист о извршеном техничком прегледу. 

 Уз возило доставити и Уверење (атест) о испитивању возила издато од стране Агенције за 
безбедност саобраћаја, за комплетно возило. 

 Понуда мора бити усаглашена са захтевима из техничке спецификације –  
 

 

 

 

Место и датум: М.П. 
потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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     ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   

1) 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: 

 

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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    ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

Напомена:  

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

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

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

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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Образац бр.2 - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА  

На основу члана 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 29/13), достављамо вам за понуду  

бр. __________ од _____________2020 год. 

ТАБЕЛА I 

Ре

д 

бр. 

Предмет 
Јед. 

мере 
Кол. 

Јединична 

цена 

без ПДВ 

Јединична 

цена 

са ПДВ 

Укупна цена 

без ПДВ 

Укупна цена 

са ПДВ 

1 2 3 4 5 6 (3x4) 6(3x5) 

1. 
Специјално 

возило канал џет 
ком 1     

 

ТАБЕЛА II 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ УЧЕШЋЕ У УКУПНОЈ ЦЕНИ (%) 

Добро  

Царина  

Остало  

СВЕГА 100% 

 

Од наведених елемената структуре цене, понуђач има избор шта ће приказати као 

СТРУКТУРУ ЦЕНЕ, као обавезни део конкурсне документације.У одељку „Остало“ наводе се 

трошкови који нису приказани у претходној ставци, сваки посебно и проценат којим утичу на 

комплетну цену. Збир свих наведених ставки мора да износи 100%. 

Место и датум: 
М.П. 

потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 

 



Конкурсна документација јавна набавка -Специјално возило канал џет- отворени поступак ЈН 19Д/20  27 
 

 

 

Образац бр.3- образац изјаве о испуњености услова  из чл.75 ЗЈН – за понуђача 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

у отвореном поступку 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник понуђача, дајем следећу 

     

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку 

јавне набавке СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО КАНАЛ ЏЕТ- ЈН 19Д/20, за потребе ЈП,,Комуналац“ 

Димитровград ул. Балканска 30,18320 Димитровград испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији); 

 

 

             Место:_____________                                                                              Понуђач: 

           Датум:_____________                      М.П.                               _____________________ 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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Образац бр.3а- образац изјаве о испуњености услова  из чл.75 ЗЈН – за подизвођача 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник подизвођача, дајем следећу 

     

И З Ј А В У 

 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у 

поступку јавне набавке -СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО КАНАЛ ЏЕТ- ЈН 19Д/20, за потребе 

ЈП,,Комуналац“ Димитровград ,испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији). 

 

 

             Место:_____________                                                                                      Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________ 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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Образац бр.4 -  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 

набавке СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО КАНАЛ ЏЕТ  ЈН 19Д/20, за ЈП,,Комуналац“ Димитровград, 

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

 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац 
ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за 
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа 
у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције 
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац бр.5-  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 

 

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

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач: ......................................................................................[навести назив понуђача] у поступку 
јавне набавке СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО КАНАЛ ЏЕТ- ЈН 19Д/20, за потребе  ЈП,,Комуналац“ 
Димитровград ул. Балканска 30,18320 Димитровград, изјављује да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине и није му изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 

 

 

Датум                                                                        Понуђач 

 

________________                        М.П.                   __________________ 

 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом 
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Образац бр.6-  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ о испуњености услова из техничких спецификација 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, ________________________________________,  
                                                                                       (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  

ИЗ ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА  

 
 
     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу у поступку јавне набавке 
СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО КАНАЛ ЏЕТ- ЈН 19Д/20 за потребе ЈП,,Комуналац“ Димитровград, 
ИЗЈАВЉУЈЕМ да понуђена добра у овом поступку јавне набавке у потпуности испуњавају услове 
из техничких спецификација предвиђених конкурсном документацијом за овај поступак јавне 
набавке. 

 

 

 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

Напомена: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица  понуђача и оверена печатом. 
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Образац бр.7-  МОДЕЛ УГОВОРА 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 

Закључен између: 

1.Наручиоца: ЈП „Комуналац“са седиштем  у Димитровграду,  улица  Балканска  бр. 30, 

ПИБ: 100610690, Матични  број: 07299974, кога заступа  директор Саша  Алексов (у  даљем  

тексту: Наручилац).           

и 

2.________________________________________из __________________________________,  

ул.________________________________ бр._____, ПИБ _____________________,  

МБ:  ___________________, текући рачун/банка __________________________________________,  

телефон___________________;факс ______________кога  заступа 

_________________________________(у даљем тексту Добављач/продавац), с друге стране.  

Основ уговора: 

ЈН 19Д/20 

Број и датум одлуке о додели уговора:...../........ 

Понуда изабраног понуђача бр. ___/__ од......./......... 

 (Обавезно попунити податке о добављачу/продавцу) 

Чл.1 

Уговорне стране су сагласне да је наручилац/купац спровео поступак јавне набавке бр. 

19Д/20, те да је добављач/продавац доставио понуду број __/__ од___/__( заводни број ЈП 

„Комуналца Димитровград) (ове две линије не попуњавати), која је као исправна, одговарајућа и 

прихватљива, оцењена као најповољнија и која је саставни део овог уговора.  

Предмет овог уговора је уређење међусобних права и обавеза наручиоца и добављача, у вези 

јавне набавке добара одн. купопродаје следећег СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА  КАНАЛ ЏЕТ- за 

потребе ЈП,,Комуналац“ Димитровград ул. Балканска 30,18320 Димитровград: марка половног 

Специјалног возило канал џета ________________________________, 

 година производње___________ (овде уписати годину продизводње, напомена- понуђени камион 

Специјално возило канал џет, 20__/20__ годиште), тежина  __________ kg, снага мотора __________ 

KW, Снага вакум пумпе______ снага пумпе високог притиска _____комора ѕа муљ лит.___________ 

комора чисте воде лит________(обавезно попунити напред наведено) и то начина плаћања, начина 

испоруке и осталих елемената. 

 

Чл.2 
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 Наручилац/купац купује СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО КАНАЛ ЏЕТ- из чл.1 овог уговора у свему 

према понуди заведеном код Наручиоца под бројем___/____ (попуњава Наручилац) од ___/___ 

године (попуњава Наручилац). и техничким спецификацијама садржаним у конкурсној 

документацији за предметну јавну набавку за купопродајну цену од ___________________ динара 

без ПДВ-а, одн. ____________________ динара са ПДВ-ом (овде уписати новчани износ цене), која 

понуда чини саставни део овог уговора. 

 Продавац је у обавези да приликом испоруке предметног половног Специјалног возила канал 

џета купцу преда сву потребну документацију ради регистрације истог на име купца . 

Вредност добра из усвојене понуде Испоручиоца број добијена је у поступку јавне набавке 

спроведеном код Наручиоца под бројем 19Д/20 и обухвата све зависне трошкове које поводом 

извршења овог уговора има Испоручилац, укључујући и трошкове транстпорта, царине, пратеће 

опреме наведене у техничкој спецификацији предметне јавне набавке и обуке особља Наручиоца за 

руковање возилом.Уговорена цена је фиксна до коначне реализације уговора. 

Чл.3 

 Уговарач купац ће укупну цену уплатити уговарачу продавцу у року од ______ дана од дана 

испостављања фактуре (овде попунити број дана). 

Примопредају врши заједничка комисија састављена од представника уговорних страна и то 

од 3 члана  (два представника Наручиоца и једног представника Испоручиоца) која записнички 

констатује испоруку уговореног добра, предају уговореног упутства за руковање и одржавање 

комплетног возила, израђеног регистрационог листа о извршеном техничком прегледу, уверење о 

испитивању возила издато од стране Агенције за безбедност саобраћаја,за комплетно возило, 

извршену обуку особља Наручиоца за руковање возилом, као и доставу друге прописане или 

потребне документације као доказа да је испоручено добро и пратећа опрема уговореног квалитета  

и саобразна према захтевима из техничке спецификације .Записник о примопредаји треба да садржи 

све елементе предвиђене комерцијалним условима понуде из конкурсне документације. 

Наручилац задржава право да приликом примопредаје изврши проверу и одбије пријем, 

уколико се покаже да испоручено добро и/или пратећа опрема не одговарају уговореном квалитету 

и/или нису саобразна према захтевима из техничке спецификације –конкурсне документације бр. 

19Д/20. 

Сматраће се да је Испоручилац извршио испоруку, као и да је предао документацију, даном 

потписивања записника о примопредаји од стране овлашћених представника Наручиоца без 

примедби. 

Чл.4 

 Уговарачи су се споразумели да се испорука добара изврши  у седишту купца. 

Чл.5 

Рок испоруке: ________ (за наручиоца је прихватљив рок испоруке до 30 дана) дана од дана  

потписивања уговора. 
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Чл.6 

 Гарантни рок износи _________________ месеци од дана испоруке. (овде уписати број 
месеци, не краћи од 12 месеци).  

 
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

 
Члан 7. 

 На дан закључења уговора, Понуђач је у обавези да достави бланко соло меницу банкарску 
гаранцију за добро извршење посла. 
Уколико Испоручилац задоцни или не изврши испоруку уговореног добра у уговореном року 

прецизираном овог уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10%, од укупне вредности 

уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 

извршење посла.Наручилац има право да наплати уговорну казну без даље додатне сагласности 

Испоручиоца. Наручилац је овлашћен да у случају доцње Испоручиоца у испоруци уговореног добра 

активира средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и да евентуалну разлику до 

пуног износа штете настале због закашњења Испоручиоца са испоруком уговорених добара наплати 

по правилима Закона о облигационим односима. 

Члан. 8 

Продавац овлашћује купца да изврши регистрацију половног Специјалног  возила канал џет- 

на своје име  на основу овог уговора, а без његовог даљег присуства и посебног одобрења. 

Уговорачи су се споразумели да трошкове преноса права својине, порез на промет, као и све 

даље трошкове  који настану у вези овог уговора, сноси купац по овом уговору. 

НАКНАДА ШТЕТЕ 
Члан 9. 

 
Ако било која страна не испуни своје обавезе или касни са извршењем, дужна је надокнадити 

штету која због тога настаје уговорној страни. 
 

 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 10. 
Уколико Наручилац у уговореном року не подмири износ који је дужан, Добављач има право 

да писменим путем захтева испуњење,а ако наручилац то не учини има право да писаним путем 
раскине уговор, а да не мора тражити раскид путем суда. 
Ако Добављач не испуни обавезу испоруке предметних добара, овај уговор се раскида по сили 
закона. 
 

Члан 11. 

 Саставни део уговора чине: 

-  усвојена понуда Испоручиоца  која је заведена на архиви Наручиоца под бр. (попуњава 

Наручилац)  од (попуњава Наручилац). године, 

       -  техничка спецификација –конкурсне документације бр. 19Д/20;  
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            - Одлука Наручиоца о додели уговора број (попуњава Наручилац) од (попуњава Наручилац). 

године. 

 
 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 12. 

 
Овај уговор почиње да важи тек по потписивању обе уговорне стране. 

За све што овим уговором није регулисано, примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима. 

Члан 13. 
 

Уговорне стране су се споразумеле да ће све евентуалне спорове настале у реализацији овог 
Уговора решавати споразумно, у супротном уговара се надлежност Привредног суда у Нишу. 
 

Члан.14 

 Овај уговор сачињен је у 5 (пет) истоветних  примерака, од којих 3(три ) за наручиоца и 
2 (два) за добављача. 
 

 

 

       Наручилац,                                                                                               Добављач, 
 
__________________                                                      ___________________  

Директор, Саша Алексов 
 
 

Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем. Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 

набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 

рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке. 
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Образац бр.8-  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 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 израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом 

да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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САДРЖАЈ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈУ ПОНУЂАЧ ПРЕДАЈЕ 

 

Документација која се доставља у поступку јавне набавке СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО КАНАЛ 

ЏЕТ- ЈН 19Д/20,  за потребе ЈП,,Комуналац“ Димитровград ул. Балканска 30,18320 Димитровград 

садржи: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

Место и датум:_________2020 год.                  ПОНУЂАЧ 

 

                                                                                                                    ________________ 
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Образац бр.9   

 

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА 

 

Овом изјавом под кривичном и материјалном одговорношћу неопозиво изјављујемо, да ћемо у 

складу са уговором, доставити Наручиоцу: 

 

 Банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од укупне уговорене 

вредности добара (без ПДВ-а) која мора бити са клаузулом: „неопозива, безусловна, без права на 

приговор и на први позив наплатива“, издата у корист Наручиоца. 

-под условима утврђеним моделом уговора који је саставни део конкурсне документације 

 

Ова средства финансијског обезбеђења достављамо уколико будемо изабрани по јавној набавци бр. 

19Д/20 – Специјално возило Канал џет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Место и датум: 

М.П. 
потпис овлашћеног лица 

понуђача 


