КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Народни музеј Ваљево

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА АУТОМОБИЛА

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/2018

Октобар 2018. године
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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 i 68/2015), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 01/2018 (деловодни број Одлуке је 842) и
Решења о образовању комисије за јавну набавку 01/2018 (деловодни број Решења 843),
припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – набавка аутомобила
ЈН бр. 01/2018

Конкурсна документација садржи:

Делови
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис,
начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета,
рок извршења, место извршења
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона
и упутство како се доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Обрасци
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Народни музеј Ваљево
Адреса: Трг Живојина Мишића 3, 14000 Ваљево
Интернет страница: www.museum.org.rs

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 01/2018 су добра – аутомобил. Ознака из општег речника
набавке је 34110000 - путнички аутомобили.

4. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Милена Ђуричић
Е - mail адреса (или број факса): nmvaracunovodstvo@gmail.com (014/224-641)
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 01/2018 су добра – аутомобил. Ознака из општег речника
набавке је 34110000 - путнички аутомобили.

2. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА
Врста добара

Ново путничко возило - 1 комад

Техничке спецификације возила
 Тип возила: Путничко возило
 Врста погонског горива:Дизел
 Генерација мотора:Еуро 6
 Тип мењача: Мануелни минимално 5 брзина + ход у назад
 Број врата: предња врата, бочна застакљена клизна врата и лева и десна,
застакљена двокрилна задња врата
 Број седишта: 5 седишта
 Боја каросерије: обична или металик боја, по избору наручиоца
 Радна запремина мотора: од 1400ccm до 1600ccm
 Снага мотора: од 50 - 70кw
 Дужина возила: од 4200 до 4500мм
 Запремина пртљажника:мин 500 дм3
 Гарантни рок: мин 36 месеци или100.000км

Минимална захтевана опрема возила:
 Airbag за возача и сувозача
 Предњи бочни airbag-ovi
 Клима уређај
 ESP
 ABS
 Серво волан
 Радио CD MP3 AUX Bluetooth USB
 Гумене патоснице
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 Обавезна опрема (прва помоћ,троугао,сијалице,сајла за вучу, ПП апарат)
 Резервни точак са гумом пуних димензија - челична фелна (пратећи
прибор за замену точка)
 Електро подесиви спољашњи ретровизор
 Електрични подизачи предњих стакала
 Предња светла за маглу
 Возачево седиште подесиво по висини
 Наслони за главу на предњим и задњим седиштима
 Сензори за помоћ при паркирању уназад
 Наслон за руку на возачевом седишту
 Дневна светла
 12В утичница
 Покривач пртљажног простора
 Даљинско централно закључавање
 Задња склопива клупа, дељива у односу 2/3 – 1/3
 Уздужни кровни носачи
 Челичне фелне са радкапнама
 Макс.брзина (km/h): минимум 130
 Запремина резервоара: минимум 45 литара
 Потрошња lit/100km просечна: не већа од 6 литара
 Гуме: зимске 15 или 16 инча + 4 летње гуме 15 или 16 инча
ВАЖНО: Понуђач је дужан да достави каталог понуђених возила из којег се јасно
могу утврдити техничке спецификације-карактеристике понуђених возила, у којем су
јасно обележена возила која се нуде, на српском језику који мора да садржи доказ за
све захтеване тачке из техничке спецификације предмета јавне набавке. Уколико су
захтевани каталози (проспекти) произвођача или овлашћених представника на
страном језику уз понуду се доставља и њихов превод на српски језик. Уколико
Понуђач уопште не достави захтевану документацију о техничкој спецификацији или
достављена документација не садржи све захтеве Наручиоца из конкурсне
документације, његова понуда биће одбијена као неодговарајућа. Понуђено возило
може имати и више опреме од захтеване, с тим што не може имати ниже техничке
карактеристике и мање опреме од захтеване.
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Гарантни рок: минимум 3 године од дана испоруке или минимум 100.000 пређених
километара. Понуђач је дужан да, о свом трошку, у понуђеном гарантном року отклони
све недостатке и неисправности које су предмет гаранције на испоручено добро.

Количина добара
Једно возило

Период испоруке добара
Тридесет дана од дана потписивања уговора. Возило које је предмет набавке, са
припадајућом опремом, испоручују се са урађеним техничким прегледом, и Продавац
приликом испоруке предаје Купцу регистрационе листове и друга документа која прате
возило.

Место испоруке
На адресу Наручиоца, Народни музеј Ваљево, Трг Живојина Мишића 3, 14000
Ваљево
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА

1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији;
4) да испуњава све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.

1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане
чл. 76. Закона, и то:


Да је понуђач овлашћени дилер и сервисер за возила која су
предмет понуде (Понуђач мора бити овлашћен од стране
произвођача или представништва произвођача за територију
Р.Србије, за продају и сервисирање моторних возила која нуди у
предметном поступку јавне набавке);



Да понуђач поседује сервис (у својини или по основу уговора о
закупу) на територији Републике Србије, овлашћен за сервисирање
возила које је предмет набавке;
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Да понуђач има најмање један овлашћени сервис на територији
Града Ваљева (у власништву/у закупу/по уговору о пословној
техничкој сарадњи), односно највише до 20 км удаљен од седишта
Наручиоца. Уколико је овлашћени сервис удаљен више од 20 км од
седишта наручиоца, понуђач сноси трошкове довожења возила од
стране наручиоца за сваки пређени километар који пређе
наручилац преко 20 км од свог седишта. У понуди се мора навести
тачан назив, адреса, контакт особа и телефон. Понуда понуђача
који не достави списак овлашћених сервиса биће одбијена.



Да понуђач поседује најмање једно шлеп возило (у својини или по
основу уговора о закупу или уговора о лизингу)



Да понуђач задовољава довољан кадровски капацитет, тј. да
располаже са најмање 3 радника, запослених на неодређено или
одређено време, а од тога минимум 2 сервисера (механичара) за
марку возила која се нуди.

1.3.

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.

1.4.

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.
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Доказивање обавезних услова:

Обавезни услови

Начин на који се доказује исуњеност услова
Доказ за правно лице: Извод из регистра Агенције

Да је регистрован код надлежног за привредне регистре, односно извод из регистра
органа,

односно

уписан

у надлежног Привредног суда;

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1.
тач. 1) Закона);

Доказ

за предузетнике: Извод

из

регистра

Агенције за привредне регистре, односно из
одговарајућег регистра;
Доказ за правно лице:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe
основног суда на чијем подручју се налази
Да он и његов законски заступник седиште домаћег правног лица, односно седиште
није осуђиван за неко од кривичних представништва или огранка страног правног
дела

као

члан

организоване лица, којим се потврђује даправно лице није

криминалне групе, да није осуђиван осуђиваноза кривична дела против привреде,
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
кривична

дела

против

животне дело примања или давања мита, кривично дело

средине, кривично дело примања преваре;
или давања мита, кривично дело 2)

Извод

из

казнене

евиденције

Посебног

преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) одељења за организовани криминал Вишег суда у
Закона);

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 противживотне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело
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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

Доказ за предузетнике 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 меступребивалишта)

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре
отварања понуда.
Доказ за правно лице: Уверења Пореске управе
Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне локалне
Да је измирио доспеле порезе, самоуправе према седишту понуђача да је
доприносе и друге јавне дажбине у измирио обавезе по основу изворних локалних
складу са прописима Републике јавних прихода;
Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији (чл. Доказ за предузетнике: Уверења Пореске управе
75. ст. 1. тач. 4) Закона);

Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне управе
локалне самоуправе према седишту понуђача да је
измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода;
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Доказ за физичко лице: Уверења Пореске управе
Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне управе
локалне самоуправе према седишту понуђача да је
измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода;

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре
отварања понуда.
Понуђач
састављању

је

дужан
понуде

да

при

изричито

наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране
заштити на раду, запошљавању и понуђача

која

је

саставни

део

конкурсне

условима рада, заштити животне документације.
средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. Закона)

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1. Потврда или уговор да је понуђач овлашћени дилер и сервисер за возила која су
предмет понуде;
2. Доказ из којег се јасно може утврдити да понуђач поседује радњу – сервис на
територији Републике Србије (у својини или по основу уговора о закупу)
овлашћен за сервисирање возила које је предмет набавке;
3. Доказ из којег се јасно може утврдити да понуђач поседује најмање један
овлашћени сервис на територији Града Ваљева (у власништву/у закупу/по
уговору о пословној техничкој сарадњи), односно највише до 20 км удаљен од
седишта Наручиоца. Такође, Уколико је овлашћени сервис удаљен више од 20 км
од седишта наручиоца, понуђач доставља изјаву (дату у слободној форми) да ће
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да сноси трошкове довожења возила од стране наручиоца за сваки пређени
километар који пређе наручилац преко 20 км од свог седишта.
4. Доказ о поседовању најмање једног шлеп возила – копија саобраћајне дозволе и
очитана саобраћајна дозвола (за власништво) или копија уговора о закупу или
лизингу + копија саобраћајне дозволе и очитана саобраћајна дозвола;
5. Копија радне књижице или уговора о раду и М образац, за 3 запослена на
неодређено или одређено време, а од тога минимум 2 сервисера (механичара) за
марку возила која се нуди.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. Закона. Додатне услове група
понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре
нису дужни да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова.
Понуђач ће у својој понуди јасно навести да се налазе у регистру понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
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електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ
доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште у другој држави,
наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност
тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.

Испуњеност обавезних и додатних услова понуђач може доказати ''Изјавом о
испуњености обавезних и додатних услова'' којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, уз обавезу понуђача чија је
понуда оцењена као најповољнија, уколико то наручилац у писменој форми захтева, да
у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал
или оверену копију напред наведених доказа о испуњености услова. 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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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: Народни музеј Ваљево, Трг Живојина Мишића 3,
14000 Ваљево, са назнаком:,,Понуда за јавну набавку добара – аутомобила, ЈН бр
01/2018. - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од
стране наручиоца до 07.11.2018. године до 9 часова. Понуда се може предати сваким
радним даном од 08-14 часова. Јавно отварање понуда ће се обавити 07.11.2018. у 10
часова у просторијама Наручиоца.

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.
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Понуда мора да садржи потписане и печатиране следеће обрасце:
1. Образац 1 - Образац за оцену испуњености услова – Образац мора бити

попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица
понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.
2. Образац 2 - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА о испуњености обавезних и додатних

услова, поштовању законских прописа и средствима финансијског
обезбеђења - Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од
стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носилоца посла-овлашћеног
члана групе понуђача.
Напомена: Изјаву даје понуђач за самосталне понуде и понуде са
подизвођачима и носилац посла - овлашћени члан групе понуђача за понуду
коју подноси група понуђача.
3. Образац 2а - ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА о испуњености обавезних и

додатних услова и поштовању законских прописа - Изјава мора бити
попуњена, потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног
лица свих подизвођача који су ангажовани на реализацији предмета јавне
набавке.
Напомена: Изјава се доставља само у случају понуде која се даје са
подизвођачима и у том случају изјаву дају сви ангажовани подизвођачи.
4. Образац 2б - ИЗЈАВА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА о испуњености

обавезних и додатних услова и поштовању законских прописа - Изјава мора
бити попуњена, потписана и оверена од стране одговорних-овлашћених лица
свих чланова групе понуђача.
Напомена: Изјава се доставља само у случају понуде коју даје група
понуђача и у том случају изјаву дају сви чланови групе понуђача, осим
носиоца посла - овлашћеног члана групе понуђача који даје изјаву на обрасцу
2.
5. Образац 3 - Понуда - Понуда мора бити попуњена, потписана и оверена

печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.
Напомена: За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само
носилац посла - овлашћени члан групе понуђача.
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6. Образац 4 - Образац структуре цене - мора бити попуњен, потписан и оверен

печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.
Напомена: За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само
носилац посла - овлашћени члан групе понуђача.
7. Образац 5 – Изјава понуђача о начину наступа

-

Изјава мора бити

попуњена, потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног
лица понуђача.
Напомена: За групу понуђача, изјаву попуњава, потписује и оверава само
носилац посла - овлашћени члан групе понуђача
8. Образац 6 – Подаци о понуђачу који наступа самостално - Образац мора

бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног
лица понуђача.
Напомена: Уколико понуђач наступа са подизвођачима или даје заједничку
понуду као група понуђача исти не попуњава и оверава овај образац.
9. Образац 7 – Подаци о понуђачу који наступа са подизвођачима - Образац

мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорноговлашћеног лица понуђача који наступа са подизвођачима.
Напомена: Понуђач који наступа самостално или даје заједничку понуду као
група понуђача не попуњава и оверава овај образац.
10. Образац 8 – Изјава понуђача о ангажовању подизвођача - Изјава мора бити

попуњена, потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног
лица понуђача.
Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају заједничку понуду
као група понуђача не попуњавају и оверавају овај образац.
11. Образац 9 – Подаци о подизвођачу - Образац мора бити попуњен, потписан и

оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица подизвођача.
Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају заједничку понуду
као група понуђача не попуњавају и оверавају овај образац.
12. Образац 10 – Изјава чланова групе понуђача који подносе заједничку

понуду – Образац мора бити попуњен, потписан и оверен од стране
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одговорног-овлашћеног лица носиоца посла – овлашћеног члана групе
понуђача и сваког члана групе понуђача.
Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају понуду са
подизвођачима не попуњавају и оверавају овај образац.
13. Образац 11 – Подаци о понуђачу-носиоцу посла као овлашћеном члану

групе понуђача- Образац мора бити попуњен, потписан и оверен од стране
одговорног-овлашћеног лица носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.
Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају понуду са
подизвођачима не попуњавају и оверавају овај образац
14. Образац 12 - Подаци о члану групе понуђача – Образац мора бити попуњен,

потписан и оверен од стране одговорног-овлашћеног лица свих чланова групе
понуђача.
Напомена: Носилац посла-овлашћени члан групе понуђача и понуђачи који
наступају самостално или дају понуду са подизвођачима не попуњавају и
оверавају овај образац.
15. Споразум о заједничком наступу групе понуђача.

Напомена: Споразум се доставља само у случају подношења заједничке
понуде-понуде групе понуђача и исти потписују сви чланови групе понуђача.
16. Образац 13 - Изјава понуђача о посети локације – Образац мора бити

попуњен, потписан и оверен од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.
Напомена: За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само
носилац посла-овлашћени члан групе понуђача.
17. Образац 14 - Изјава понуђача о прихватању услова из конкурсне

документације – Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од
стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног
члана групе понуђача.
18. Образац 15 – Обрачун трошкова припреме понуде - Образац мора бити

попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица
понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.
Напомена:
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Образац се попуњава само уколико понуђач потражује трошкове
припреме понуде уколико је наручилац одустао од набавке.



Уколико у складу са чл. 88. Закона о јавним набавкама не постоји основ за
потраживање трошкова припреме понуде образац се не попуњава и не
оверава.

19. Образац 16 – Изјава о независној понуди - Образац мора бити попуњен,

потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача
или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.
20. Образац 17 - Модел уговора

- Одговорно-овлашћено лице понуђача или

носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача мора да попуни сваку страну
модела уговора, потпише и овери печатом модел уговора на последњој страни,
чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора.
21. Понуђач је дужан да достави каталог понуђених возила из којег се јасно могу

утврдити техничке спецификације-карактеристике понуђених возила.
ОПЦИОНО – ИЛИ ДОКАЗИ ИЛИ ИЗЈАВА
22. Понуђач је дужан да у понуди достави списак овлашћених сервиса на

територији Републике Србије за предметно возило (тачан назив, адреса,
контакт особа и телефон).
23. Потврда или уговор да је понуђач овлашћени дилер и сервисер за возила која

су предмет понуде;
24. Доказ из којег се јасно може утврдити да понуђач поседује радњу – сервис

на територији Републике Србије (у својини или по основу уговора о закупу)
овлашћен за сервисирање возила које је предмет набавке;
25. Доказ из којег се јасно може утврдити да понуђач поседује најмање један

овлашћени сервис на територији Града Ваљева (у власништву/у закупу/по
уговору о пословној техничкој сарадњи), односно највише до 20 км удаљен од
седишта Наручиоца. Такође, Уколико је овлашћени сервис удаљен више од 20
км од седишта наручиоца, понуђач доставља изјаву (дату у слободној форми)
да ће да сноси трошкове довожења возила од стране наручиоца за сваки
пређени километар који пређе наручилац преко 20 км од свог седишта.
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3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован по партијама

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара, ЈН бр. 01/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара, ЈН бр. 01/2018 - НЕ ОТВАРАТИ ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара, ЈН бр. 01/2018 - НЕ ОТВАРАТИ ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара, ЈН бр. 01/2018 - 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.
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико се подноси понуда са подизвођачем:
 Понуђач је обавезан да то наведе у понуди.
 Понуђач је дужан да уколико у понуди наведе подизвођаче уз своју понуду
приложи потписану и оверену изјаву подизвођача да испуњава обавезне и
додатне услове и поштовању законских прописа за учешће у поступку јавне
набавке, дефинисане Законом о јавним набавкама.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Уколико понуду подноси група понуђача:
 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.
Закона о јавним набавкама. Стога је неопходно да сваки понуђач из групе
понуђача достави потписан и оверен образац ''Изјаве члана групе понуђача о
испуњености обавезних услова и поштовању законских прописа '', за учешће у
поступку јавне набавке, дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама.
 Саставни део заједничке понуде групе понуђача је споразум којим се понуђачи
из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,
који обавезно садржи податке о:
o члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
o понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
o понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
o понуђачу који ће издати рачун;
o рачуну на који ће бити извршено плаћање;
o обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи из групе понуђача у поступку реализације предмета јавне набавке одговарају
неограничено солидарно према наручиоцу.
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање ће се вршити у року не дужем од 45 дана од дана испостављања исправне
фактуре (потврђене од стране наручиоца и понуђача), регистроване у ЦРФ и потписане
од стране одговорног лица Понуђача, која мора да садржи број и датум закљученог
уговора. Авансно плаћање није дозвољено.

Захтеви у погледу места и рока испоруке

Место испоруке је на адресу Наручиоца, Народни музеј Ваљево, Трг Живојина
Мишића 3, 14000 Ваљево, и то радним даном у времену од 8,00 до 15,00 сати, осим
ако се наручилац и понуђач не споразумеју другачије.
Рок испоруке је најдуже 30 дана од дана потписивања уговора.

Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од
понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење
рока важења понуде на може мењати понуду.

Квалитет

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати примопредају предмета уговора.
Испоручена добра морају да буду нова, неоштећена, и да одговарају стандардима и
техничким прописима. Понуђач је дужан да гарантује да испоручена добра одговарају
траженом квалитету, а у случају уочених недостатака од стране представника, понуђач
исте мора отклонити, без накнаде, у року од 8 дана од дана сачињавања записника о
рекламацији, односно да испоручено добро замени новим, у супротном наручилац
задржава право да раскине уговор. У случају спора, меродаван је налаз организације за
контролу квалитета.
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена у понуди 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.
Понуђена цена мора бити фиксна за цео уговорни период.тј. не може се мењати у току
реализације уговора. Понуђена цена треба да садрже све трошкове (радне снаге,
материјала, припадајуће зависне трошкове, транспорта, механизације и слично).
Понуда са варијантама није дозвољена. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска
цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима односно
група понуђача је у обавези да уз понуду достави потписан и оверен образац изјаве у
којој ће потврдити намеру:
1. да ће на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана
закључења уговора доставити наручиоцу бланко сопствену меницу и менично
овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности
уговора са ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без
протеста” , роком доспећа „ по виђењу” , која мора трајати најмање 30 дана дуже
од истека рока важности уговора, односно испуњења уговорних обавеза. Уз
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат
од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму,
као и Потврда о регистрацији менице.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Потпис
овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом
у картону депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за заступање,
менично овлашћење остаје на снази.
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12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ

ИЛИ ЛОКАЛНЕ

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији
за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне
средине. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА

НА

РАСПОЛАГАЊЕ,

УКЉУЧУЈУЋИ

И

ЊИХОВЕ

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

14.

ДОДАТНЕ

ИНФОРМАЦИЈЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Наручиоца,
електронске поште на адресу nmvaracunovodstvo@gmail.com или факсом на број
(014/224-641) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 01/2018.
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока
предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију. Тражење додатних информација или појашњења у вези са
припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне
набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају
разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач
не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.

16.

ВРСТА

КРИТЕРИЈУМА

КРИТЕРИЈУМА
МЕТОДОЛОГИЈА

НА
ЗА

ЗА

ОСНОВУ
ДОДЕЛУ

ДОДЕЛУ

КОЈИХ

СЕ

ПОНДЕРА

УГОВОРА,
ДОДЕЉУЈЕ
ЗА

СВАКИ

ЕЛЕМЕНТИ
УГОВОР

И

ЕЛЕМЕНТ

КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
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Избор између достављених благовремених и прихватљивих понуда применом
критеријума „најнижа понуђена цена“ подразумева рангирање понуда само и
искључиво на основу тога колики је збирни износ јединичних цена понуђен, без ПДВа.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком ценом Наручилац ће избор
најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је
понудио дужи гарантни рок.

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.

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
које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама овог ЗЈН.
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Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на
e-mail:

nmvaracunovodstvo@gmail.com или факсом на број (014/224-641) или

препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН 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 и на интернет
страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са
чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је
пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

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. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

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.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
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22. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ

У складу са чл.106. Закона о јавним набавкама, наручилац ће одбити понуду као
неисправну ако:
1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или је није могуће упоредити са другим понудама.
Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који
су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године за радове.
Доказ може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа

о

реализованом

средству

обезбеђења

испуњења

обавеза

у

поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном
року;
5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони
односи;
6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном
документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима
јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
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ОБРАЗАЦ 1.
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца из конкурсне
документације, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће
обрасце о испуњености обавезних услова и то:
Ред. бр.
НАЗИВ ДОКУМЕНТА - ОБРАСЦА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

ОБРАЗАЦ 1 - Образац за оцену испуњености услова
ОБРАЗАЦ 2 - Изјава понуђача о испуњености обавезних и додатних услова, поштовању
законских прописа и средствима финансијског обезбеђења
ОБРАЗАЦ 2а - Изјава подизвођача о испуњености обавезних и додатних услова и
поштовању законских прописа.
ОБРАЗАЦ 2б - Изјава члана групе понуђача о испуњености обавезних и додатних услова
и поштовању законских прописа.
ОБРАЗАЦ 3 - Образац понуде.
ОБРАЗАЦ 4 - Образац структуре цене
ОБРАЗАЦ 5 - Изјава понуђача о начину наступа
ОБРАЗАЦ 6 - Подаци о понуђачу који наступа самостално.
ОБРАЗАЦ 7 - Подаци о понуђачу који наступа са подизвођачем.
ОБРАЗАЦ 8 - Изјава понуђача о ангажовању подизвођача.
ОБРАЗАЦ 9 - Подаци о подизвођачу
ОБРАЗАЦ 10 - Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду.
ОБРАЗАЦ 11 – Подаци о понуђачу-носиоцу посла.
ОБРАЗАЦ 12 – Подаци о члану групе понуђача.
Споразум о заједничком наступу групе понуђача
ОБРАЗАЦ 13 – Изјава понуђача о обиласку локације
ОБРАЗАЦ 14 – Изјава понуђача о прихватању услова из конк. документације
ОБРАЗАЦ 15 – Обрачун трошкова припреме понуде.
ОБРАЗАЦ 16 – Изјава о независној понуди.
ОБРАЗАЦ 17 – Модел уговора
Каталог понуђених возила из којег се јасно могу утврдити техничке спецификацијекарактеристике понуђених возила
Списак овлашћених сервиса на територији Републике Србије за предметно возило (тачан
назив, адреса, контакт особа и телефон).
Потврда или уговор да је понуђач овлашћени дилер и сервисер за возила која су
предмет понуде
Доказ из којег се јасно може утврдити да понуђач поседује радњу – сервис на
територији Републике Србије (у својини или по основу уговора о закупу) овлашћен за
сервисирање возила које је предмет набавке
Доказ из којег се јасно може утврдити да понуђач поседује најмање један овлашћени сервис на
територији Града Ваљева (у власништву/у закупу/по уговору о пословној техничкој сарадњи),
односно највише до 20 км удаљен од седишта Наручиоца. Такође, Уколико је овлашћени сервис
удаљен више од 20 км од седишта наручиоца, понуђач доставља изјаву (дату у слободној форми)
да ће да сноси трошкове довожења возила од стране наручиоца за сваки пређени километар који
пређе наручилац преко 20 км од свог седишта

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П

НАПОМЕНА:

Образац попуњава, потписује и оверава одговорно - овлашћено лице:
- понуђача који наступа самостално
- понуђача који наступа са подизвођачем,
- подизвођача,
- носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача и
- члана групе понуђача.
За подизвођача и члана групе понуђача достављају се само они прилози односно
попуњавају само обрасци који се односе на исте.
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача и сваког
члана групе понуђача.
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ОБРАЗАЦ 2.
У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама и условима утврђеним
конкурсном документацијом за реализацију ЈН бр. 01/2018, д а ј е с е

И З Ј А В А ПОНУЂАЧА
о испуњености услова по чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, поштовању
законских прописа и средствима финансијског обезбеђења дефинисаних
конкурсном документацијом

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице
испред
понуђача
_________________________
из
_____________
ул._________________________ бр.____ , изјављујем:


да понуђач, испуњава све обавезне и додатне услове утврђене конкурсном
документацијом,



да понуђач испуњава обавезни услов и то:
o све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
o да је ималац права интелектуалне својине односно да сноси све трошкове
исплате накнаде за коришћење патената, као и евентуалну одговорност за
повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица
o да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде



да ће понуђач наручиоцу доставити сва средства финансијског обезбеђења у
складу са износима и роковима утврђеним конкурсном документацијом.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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ОБРАЗАЦ 2а.
У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама и условима утврђеним
конкурсном документацијом за реализацију ЈН бр. 01/2018, д а ј е с е

ИЗЈАВА
ПОДИЗВОЂАЧА
о испуњености услова по чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и поштовању
законских прописа

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице
испред
подизвођача
_________________________
из
_____________
ул._________________________ бр.____ , изјављујем:


да подизвођач, испуњава све обавезне и додатне услове утврђене конкурсном
документацијом



да подизвођач испуњава обавезни услов и то:
o све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
o да је ималац права интелектуалне својине односно да сноси све трошкове
исплате накнаде за коришћење патената, као и евентуалну одговорност за
повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица
o да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П

Напомена:

Образац копирати за сваког подизвођача понаособ уколико се у
поступку јавне набавке наступа са више подизвођача.
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ОБРАЗАЦ 2б.
У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама и условима утврђеним
конкурсном документацијом за реализацију ЈН бр. 01/2018, д а ј е с е

ИЗЈАВА
ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
о испуњености услова по чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и поштовању
законских прописа

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице
испред члана групе понуђача _________________________ из _____________
ул._________________________ бр.____ , изјављујем:


да члан групе понуђача, испуњава све обавезне и додатне услове утврђене
конкурсном документацијом



да члан групе понуђача испуњава обавезни услов и то:
o све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
o да је ималац права интелектуалне својине односно да сноси све трошкове
исплате накнаде за коришћење патената, као и евентуалну одговорност за
повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица
o да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П

Напомена:

Образац копирати за сваког члана групе понуђача понаособ уколико се
у поступку јавне набавке наступа заједничком понудом као група
понуђача.
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ОБРАЗАЦ 3
На основу позива за достављање понуда у поступку
бр. 01/2018, чији је предмет набавка добара д о с т а в љ а м о

јавне

набавке

ПОНУДУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:____________________________________________________
Седиште и адреса понуђача: __________________________________________
Матични број ________________________, ПИБ __________________________
Текући рачун ________________ код пословне банке ______________________

Марка и тип понуђеног аутомобила:
Боја аутомобила:
Гарантни рок

________ дана ( _____ година/е)

1. Да квалитетно извршимо испоруку добара у складу са наведеним условима из конкурсне
документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи начин:
а) самостално

б) са подизвођачем

ц) заједничка понуда

Напомена: Заокружити једну од понуђених опција

2. Да добра испоручимо по цени:
2.а. За понуђаче у систему ПДВ-а:

дин.
дин.
дин.

Укупна вредност добара изражена у динарима без ПДВ-а:
Укупна вредност ПДВ-а по стопи од ___%:
Укупна вредност добара изражена у динарима са ПДВ-ом:
Словима:
2.б. За понуђаче који нису у систему ПДВ-а:

дин.

Укупна вредност добара изражена у динарима:
Словима:

3. Период испоруке добара - Рок испоруке је најдуже 30 дана од дана потписивања

уговора.
4. Важност понуде: 30 (тридесет) календарских дана рачунајући од дана отварања понуда
5. Начин и рок плаћања: Плаћање ће се вршити у року не дужем од 45 дана од дана
испостављања исправне фактуре (потврђене од стране наручиоца и понуђача), регистроване у
ЦРФ и потписане од стране одговорног лица Понуђача, која мора да садржи број и датум
закљученог уговора. Авансно плаћање није дозвољено.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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ОБРАЗАЦ 4
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Р.Б.
1.

Назив и опис добра
ЈМ

Количина

ком

1

Цена по ЈМ
без ПДВ

Цена по ЈМ са
ПДВ

Вредност без
ПДВ

Вредност са
ПДВ

Aутомобил

Место испоруке - Место испоруке је на адресу Наручиоца, Народни музеј Ваљево, Трг Живојина Мишића 3, 14000 Ваљево, и то
радним даном у времену од 8,00 до 15,00 сати, осим ако се наручилац и понуђач не споразумеју другачије.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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ОБРАЗАЦ 5.

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О НАЧИНУ НАСТУПА

У поступку јавне набавке, наступам и подносим понуду на следећи начин:

А) САМОСТАЛНУ ПОНУДУ
Б) ПОНУДУ СА СЛАДЕЋИМ ПОДИЗВОЂАЧИМА:
1. ________________________________________ назив подизвођача
2. ________________________________________ назив подизвођача
3. ________________________________________ назив подизвођача
В) ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ СА ЧЛАНОВИМА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
1. ______________________________________________ носилац посла
2. _____________________________________________ члан групе
3. _____________________________________________ члан групе
4. _____________________________________________ члан групе
5. _____________________________________________ члан групе

Напомена:
Заокружити начин на који се подноси понуда и унети податке о
подизвођачима или носиоцу посла и члановима групе понуђача уколико се понуда подноси на тај
начин.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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ОБРАЗАЦ 6.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
који наступа самостално

Пословно име или скраћени назив
Адреса седишта

Улица и број
Место
Општина

Одговорно – овлашћено лице
Особа за контакт
Текући рачун предузећа и посл.банка
Матични број понуђача
Порески број предузећа – ПИБ
ПДВ број
Телефон
Телефакс
Е-mail

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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ОБРАЗАЦ 7.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
који наступа са подизвођачима

Пословно име или скраћени назив
Адреса седишта

Улица и број
Место
Општина

Одговорно – овлашћено лице
Особа за контакт
Текући рачун предузећа и посл.банка
Матични број понуђача
Порески број предузећа – ПИБ
ПДВ број
Телефон
Телефакс
Е-mail

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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ОБРАЗАЦ 8.

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
За делимичну реализацију јавне набавке, ангажујем следеће подизвођаче:
Ред.
бр.

ПОЗИЦИЈА
ПОВЕРЕНЕ ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

ПРОЦЕНТУАЛНО
УЧЕШЋЕ
ПОДИЗВОЂАЧА

%

1.

2.

3

4

5.
УКУПНО ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ СВИХ ПОДИЗВОЂАЧА:

_____ %

Напомена: Укупно учешће свих подизвођача у предмету јавне набавке не сме прећи
50% укупне вредности добара.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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ОБРАЗАЦ 9.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име или скраћени назив
Адреса седишта

Улица и број
Место
Општина

Одговорно – овлашћено лице
Особа за контакт
Текући рачун предузећа и посл.банка
Матични број
Порески број предузећа – ПИБ
ПДВ број
Телефон
Телефакс
Е-mail

Напомена: Образац копирати за сваког подизвођача понаособ уколико се у
поступку јавне набавке наступа са више понуђача.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П

40/54

ОБРАЗАЦ 10.

ИЗЈАВА
ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да у поступку јавне набавке подносимо заједничку понуду и
наступамо као група понуђача.
Овлашћујемо
члана
групе
________________________________
из
________________,
ул. ___________________________ бр. ____, да као
носилац посла - овлашћени члан групе понуђача у име и за рачун осталих чланова
групе иступа пред наручиоцем, потпише и овери уговор.

ПУН НАЗИВ ЧЛАНА
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

ПОЗИЦИЈА ПОВЕРЕНА
ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

ПРОЦЕНТУАЛН
О УЧЕШЋЕ У
ПОНУДИ

%

ПОТПИС И ПЕЧАТ
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА
ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Носилац посла:

_______ %

м.п.

______________

_______ %

м.п.

______________

_______ %

м.п.

______________

_______ %

м.п.

______________

Члан групе:

Члан групе:

Члан групе:
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ОБРАЗАЦ 11.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
-НОСИОЦУ ПОСЛАКАО ОВЛАШЋЕНОМ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Пословно име или скраћени назив
Адреса седишта

Улица и број
Место
Општина

Одговорно – овлашћено лице
Особа за контакт
Текући рачун предузећа и посл.банка
Матични број
Порески број предузећа – ПИБ
ПДВ број
Телефон
Телефакс
Е-mail

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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ОБРАЗАЦ 12.
ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Пословно име или скраћени назив
Адреса седишта

Улица и број
Место
Општина

Одговорно – овлашћено лице
Особа за контакт
Текући рачун предузећа и посл.банка
Матични број
Порески број предузећа – ПИБ
ПДВ број
Телефон
Телефакс
Е-mail

Напомена: Образац копирати за сваког члана групе понуђача понаособ
уколико се у поступку јавне набавке наступа као група понуђача.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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ОБРАЗАЦ 13.

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Изјављујем да је дана ____. ____. 2018. године, представник
понуђача извршио обилазак локације, на којој се испоручују добра која су
предмет јавне набавке и да је исти стекао увид у све потребне податке и
информације неопходне за припрему понуде.
Такође изјављујем да је понуђач у потпуности упознат са свим
чињеницама за испоруку добара и да оне не могу бити основ за било
какве накнадне промене у понуђеним роковима извршења предмета јавне
набавке и промене понуђених јединичних цена.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П

НАПОМЕНА:
 За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и
оверава само понуђач.
 За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само
носилац посла - овлашћени члан групе понуђача.

44/54

ОБРАЗАЦ 14.

И З Ј А В А
О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач
______________________________________
из
___________________ ул. _______________________________ бр. ____ овом
изјавом потврђује да у потпуности прихвата све услове из конкурсне
документације за реализацију јавне набавке бр. 01/2018.
Понуђач је сагласан да понуда за реализацију предмета набавке не буде
прихваћена уколико се прегледом документације утврди да иста не испуњава
неки од тражених услова.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П

НАПОМЕНА:
 За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и
оверава само понуђач.
 За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само
носилац посла - овлашћени члан групе понуђача.
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ОБРАЗАЦ 15

ОБРАЧУН
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Трошкови припреме понуде који се потражују:
Ред.бр.

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ИЗНОС

1.
2.
3.
4.
5.

дин.
дин.
дин.
дин.
дин.

Укупан износ трошкова који се потражује:

дин.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
МП

Н а п о м е н а:
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама:


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



Накнада трошкова може се тражити само у случају обуставе поступка јавне
набавке из разлога који су на страни наручиоца када је исти дужан да
понуђачу надокнади само трошкове:
-

-

израде узорка или модела ако је конкурсном документацијом предвиђена
израда истих и уколико су исти израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца као и,
прибављања средстава финансијског обезбеђења.

све под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
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ОБРАЗАЦ 16
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама
даје се

И З Ј А В А
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу испред понуђача
___________________________________
(уписати
из
назив
понуђача),
_________________ ул. __________________________ бр. _________, изјављујем
да је понуда бр._____ за испоруку добара који су предмет ЈН бр. 01/2018
сачињена и поднета независно, без договора са другим понуђачима или
заинетресованим лицима.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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ОБРАЗАЦ 17.
МОДЕЛ
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ АУТОМОБИЛА
Закључен дана _____________ године, Ваљеву између:
1.
НАРОДНИ МУЗЕЈ ВАЉЕВО, Трг Живојина Мишића 3, Ваљево, ПИБ:
101903306, МБ: 07096976, Текући рачун: 840-56668-68 (Управа за трезор) кога заступа
директор Јелена Николић-Лекић (у даљем тексту: Наручилац)
и
2.

_________________________________________,

____________________________,

ПИБ:

Адреса:

_________________,

Матични

број:

__________, Шифра делатности: _____, Број рачуна: ___________________________,
код

банке

________________________,

________________________________,

електронска
кога

пошта:
заступа:

_________________________________ (у даљем тексту: Добављач)

I ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет уговора је испорука добара – аутомобила, у целини у складу са понудом
Добављача број _______________од___________године. Понуда са спецификацијом
чини саставни део овог уговора. Врста возила ____________________ марка возила
__________________________________; запремина мотора _______________ снага
мотора ___________________________________.

Члан 2.

Уговорне стране утврђују да вредност испоруке добра које је предмет Уговора
износи:_________________ динара без ПДВ-а, односно _________________ динара са
ПДВ, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Добављача.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене
елемената на основу којих је одређена.
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Осим вредности добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и све
остале зависне трошкове Добављача.

Добављач се обавезује да изврши испоруку добра на адресу Наручиоца, Народни музеј
Ваљево, Трг Живојина Мишића 3, 14000 Ваљево, и то радним даном у времену од
8,00 до 15,00 сати, осим ако се наручилац и понуђач не споразумеју другачије.
Испорука се врши најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора. Возило које
је предмет Уговора, са припадајућом опремом, испоручују се са урађеним техничким
прегледом, и Добављач приликом испоруке предаје Наручиоцу регистрационе листове
и друга документа која прате возило.

Члан 3.
Уколико Добављач не испоручи добро у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу
уговорну казну у висини 0,25% (0,25 проценатa) од укупно уговорене вредности без
ПДВ-а за сваки дан закашњења.

Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од укупне уговорене
вредности без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Добављача,
умањењем добијеног рачуна.

Ако је Наручилац због закашњења у испоруци добра претрпео штету, може захтевати
од Добављача и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са
њом.

Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши, након испоруке
новог аутомобила и потписаног Записника о примопредаји новог аутомобила, који мора
бити потписан од стране Наручиоца (са једне стране) и представника Добављача (са
друге стране) и истовремене предаје документације неопходне за регистрацију
аутомобила.
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Наручилац се обавезује да ће плаћање бити извршено на текући рачун Добављача у
року не дужем од 45 дана од дана испостављања исправне фактуре (потврђене од
стране наручиоца и понуђача), регистроване у ЦРФ и потписане од стране одговорног
лица Понуђача, која мора да садржи број и датум закљученог уговора.
Члан 5.
Добављач добара се обавезује да тражено добро – аутомобил, мора бити нови
(произведен 2018. год.) у складу са траженом техничком спецификацијом, да
предвиђено добро испоручи на предвиђену адресу, квалитетно у складу са наведеним
условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде за ту
врсту посла.

Гарантни услови и дужина општих и појединачних гаранција прецизиране су
гаранцијом који Добављач предаје Наручиоцу у моменту испоруке возила заједно са
сервисном књижицом и осталом документацијом, неопходном за регистрацију
аутомобила.

Гарантни рок износи _____година/е (словима: _____________________) од дана
примопредаје возила која су предмет овог уговора, односно ___________ пређених км
(словима _________________________).

Продавац је дужан да обезбеди бесплатну помоћ на путу док је возило у гаранцији.
Редовно одржавање у гарантном року вршиће се у времену и интервалима како је
предвиђено сервисном књижицом. Ванредно одржавање вршиће се по потреби у
случају кварова који не подлежу гаранцији. У току трајања гарантог рока, Добављач се
обавезује да све евентуалне кварове који се појаве, поправи без накнаде у законском
року и под условима предвиђеним у гарантном листу.

Члан 6.
До предаје у државину возила, ризик случајне пропасти или оштећења сноси Добављач
добара, а са предајом возила, ризик прелази на Наручиоца.

Испоручилац одговара ако на продатом аутомобилу, постоји право трећег лица које
искључује, умањује или ограничава право Наручиоца.
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Наручилац, може да стави писмени приговор у року од 10 календарских дана,
рачунајући од дана његовог преузимања и да зависно од утврђених мана, захтева
испоруку другог аутомобила, њихово уклањање од стране Добављача или сразмерно
умањење исплаћене купопродајне цене.

Члан 7.
Трошкови осигурања робе до места испоруке код Наручиоца падају на терет
Добављача.

Члан 8.
Добављач се обавезује да ће на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 5 (пет)
дана од дана закључења уговора доставити Наручиоцу бланко сопствену меницу и
менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности
уговора са ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без
протеста” , роком доспећа „ по виђењу”, која мора трајати најмање 30 дана дуже од
истека рока важности уговора, односно испуњења уговорних обавеза. Уз меницу мора
бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, као и Потврда о регистрацији
менице.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Потпис
овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом
у картону депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за заступање,
менично овлашћење остаје на снази.

Члан 9.
Наручилац може писмено раскинути Уговор у случају да се Добављач не придржава
било којег услова из Понуде, а евентуални трошкови Наручиоца падају на терет
Добављача.
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Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико испоручена
добра не одговарају квалитету наведеном у понуди Добављача, а Добављач није
поступио по примедбама надзора. Наручилац може једнострано раскинути уговор и у
случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се
другој уговорној страни.
Члан 10.
На односе који нису регулисани овим Уговором примењују се одредбе Закона о
облигационим односима.

Члан 11.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до
споразума не дође, уговара се надлежност суда у Ваљеву.

Члан 12.
Уговор је сачињен у шест истоветних примерка од којих свака страна задржава по три
примерка.

Члан 13.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране, а ступа на
снагу даном предаје Наручиоцу менице за добро извршење посла од стране Добављача.

Члан 14.
Прилози и саставни делови овог Уговора су:
 понуда Добављача бр. _______________ од __________2018. године

ЗА НАРУЧИОЦА

ЗА ДОБАВЉАЧА

_________________________

________________________
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ПРИЛОГ 1

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА
______________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)

из _______________________ ул. _______________________________
бр.л.к.______________________ ПУ _________________ овлашћује се да у име и
испред
понуђача:
______________________________из
______________________, ул.______________________ бр._____, може да
учествује у поступку отварања понуда за јавну набавку бр. 01/2018 и предузима
све радње прописане Законом о јавним набавкама.
Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе
се не може користити.

Дана, ____. ____. 2018. године

м.п.

Понуђач
_________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда
овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања
понуда иначе не може присуствовати отварању понуда иако је исту доставило у
склопу запечаћене понуде.
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ПРИЛОГ 2
На основу члана 102. Закона о јавним набавкама
даје се

ПОТВРДА
О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ
За јавну набавку бр. 01/2018

Овом потврдом Наручилац Народни музеј Ваљево, потврђује да је од стране
_________________________ (име и презиме ов.лица понуђача), као овлашћеног
представника Понуђача _________________________________ из __________________
ул. ___________________________________ бр. ____,
предата Понуда
бр.______ од ___.___.2018. године за Јавну набавку бр.01/2018.
Понуда је код наручиоца евидентирана и заведена под бр.________ од
___.___.2018.године.

Датум пријема понуде:
Време пријема понуде:
Овлашћено лице наручиоца:
Потпис:

____.____.2018.године
_______ часова
М.П.

НАПОМЕНА:
Наручилац ће потврду о пријему понуде издати само понуђачима који
понуду доставе непосредно – директно на наведену адресу наручиоца у позиву за
достављање понуде.
Потврда о пријему понуде неће се издавати понуђачима који понуду доставе
поштом или преко курирских служби.
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