I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Назив наручиоца: Градска управа - Одељење за јавне набавке
Адреса наручиоца: Трг Револуције 33/IV, Лесковац
Телефон: 016/215-990
Телефаx: 016/216-651
Лице за контакт: Милан Стојановић дипл. ецц.
email: javnanabavkamilan@gmail.com
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. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су добра – Канцеларијска и друга опрема у објектима
Опис предмета набавке: Клима уређаји са уградњом, ЈН. бр. МВ 068-1/18
Ознака из општег речника набавке – 39717200 – Уређаји за климатизацију
2. Процењена вредност јавне набавке
Процењена вредност предметне јавне набавке износи 447.511,00 динара без
ПДВ-а.
3. Партије
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
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III

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА.

Минималне карактеристике Клима уређаја
Тражена
Количина
Опис
опрема
Капацитет хлађења 12000 BTU
Капацитет грејања 12500 BTU
Тип: зидни
Сплит систем
Гас: R 22
Ауто рестарт опција
Јонизатор
Карбон филтер
LCD дисплеј или LED индикатор
Клима уређај
14
Тихи рад
12000 BTU
Тајмер
Даљинска контрола (управљач)
Одвлаживање, самочишћење
Опсег рада -7 °С до +43 °С
Тежина унутрашње јединице – максимално 9 кг
Тежина спољашње јединице – максимално 31 кг
Корисничко упутство на српском језику
Боја: бела
Капацитет хлађења 18000 BTU
Капацитет грејања 18500 BTU
Тип: зидни
Сплит систем
Гас: R 22
Ауто рестарт опција
Јонизатор
Карбон филтер
LCD дисплеј или LED индикатор
Клима уређај
1
Тихи рад
18000 BTU
Тајмер
Даљинска контрола (управљач)
Одвлаживање, самочишћење
Опсег рада -7 °С до +43 °С
Тежина унутрашње јединице – максимално 12 кг
Тежина спољашње јединице – максимално 42 кг
Корисничко упутство на српском језику
Боја: бела
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

1

Р.
бр

1

2

3
4

5

6

2

Корисник (место
испоруке)

Одељење за
послове
скупштине
града и
Градског већа
Oдељење за
општу управу и
заједничке
послове
Oдељење за
привреду и
пољопривреду
Одељење за
урбанизам
Одељење
друштвене
делатности и
локални развој
Одељење за
инспекцијске
послове

3

4

5

6

7

8

9

Кол.

Врста
клима
уређаја

Удаљеност
унутрашње
и
спољашне
јединице

Јединична цена
без ПДВ-а
(са уградњом
уређаја)

Укупна цена без
ПДВ-а
(3 x 6)

Ознака/модел

Гарантни рок
(месеци)

2

12000 BTU

1,5 m

3

12000 BTU

3m

4

12000 BTU

3m

1

12000 BTU

1.5 m

1

12000 BTU

2m

1

12000 BTU

3m

5

7

8
9

Одељење за
пружање услуга
грађанима –
Градски
услужни центар
Канцеларија
начелника
Градске управе
Одељење
комуналне
полиције

УКУПНО:

1

12000 BTU

5m

1

12000 BTU

3m

1

18000 BTU

2m

без ПДВ-а ____________________ динара
ПДВ

____________________ динара

са ПДВ-ом ____________________ динара.
Понуђач
М.П.

____________________

Напомена:
Клима уређај треба да поседује носаче за монтажу спољне и унутрашње јединице и сет за прикључивање са
дужинама датим у „Обрасцу структуре понуђене цене“ (колона 5)
Понуђен и испоручен клима уређај мора бити нов, у оригиналном фабричком паковању, са приложеном техничком
документацијом, којом се гарантује оригиналност производа. Уз испоручени и уграђени клима уређај, понуђач је дужан да
достави декларацију произвођача са техничким карактеристикама уређаја, упутство за употребу на српском језику и
исправно попуњен и оверен гарантни лист. Гарантни рок не може бити краћи од 24 месеци.
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- Место испоруке и уградње:
- Одељење за послове скупштине града и Градског већа – ул. Пана Ђукића 9-11,
Лесковац
- Одељење за општу управу и заједничке послове - ул. Пана Ђукића 9-11,
Лесковац
- Одељење за привреду и пољопривреду – Трг Револуције 45/7, Лесковац
- Одељење за урбанизам - Трг Револуције 45/6, Лесковац
- Одељење за друштвене делатности и локални економски развој - Трг
Револуције 45/2, Лесковац
- Одељење за инспекцијске послове - Трг Револуције 45/7, Лесковац
- Одељење за пружање услуга грађанима – Градски услужни центар - Трг
Револуције 45/1, Лесковац
- Канцеларија начелника Градске управе – Трг Револуције 45/6, Лесковац
- Одељење комуналне полиције – Трг Револуције 45/8
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане из
чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст.1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75.ст.1.тач.2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75.ст.1. тач. 4)Закона);
4) Да је поштовао 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 (чл. 75. став 2 Закона).
1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом
80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1,
2 и 4 и чл. 75. став 2. Закона ( услов је дат у поглављу IV - одељак 1. тачка 1.1.
конкурсне документације).

1.3.Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1, 2 и 4 и чл. 75. став 2. Закона
(услов је дат у поглављу IV – одељак 1. тачка 1.1. конкурсне документације).
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
2.1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77.став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац бр.
3.1.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане
овом конкурсном документацијом (поглавље IV, тачка 1.1. из конкурсне
документације)
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 (Образац бр.
3.1.).
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом (образац бр. 3.2.).
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 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 је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци
и да је документује на прописани начин.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. ЗАКОНА
Образац
бр.3.1.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________________________( навести назив понуђача) у
поступку јавне набавке мале вредности добара – Клима уређаји са уградњом, број
МВ 068-1/17, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања и давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији);
4) Да је поштовао 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 (чл.
75. став 2 Закона).

Место: ____________
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.
Изјаву копирати у довољном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
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Образац бр.3.2.
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач ___________________________у поступку јавне набавке мале вредности
добара – Клима уређаји са уградњом, број МВ068-1/17, 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 и давања мита, кривично
дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе
када има седиште на њеној територији);
4) Да је поштовао 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 (чл. 75. став 2 Закона).

Место: ____________
Датум: ____________

Подизвођач:
М.П.

_________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем , Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
Изјаву копирати у довољно броју примерака за сваког подизвођача.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена
Наручилац води поступак на српском језику.
Понуда и тражени подаци из конкурсне документације морају да буду
састављени 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,
број телефона и контакт особу.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих
учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адреси: Одељење за јавне набавке Лесковац, ул.
Трг револуције бр. 33/IV, 16000 Лесковац са назнаком: „Понуда за јавну
набавку добара - Клима уређаји са уградњом, број МВ 068-1/17 – НЕ
ОТВАРАТИ“.
Благовременим понудама сматраће се оне понуде које буду приспеле у
просторијама напред наведене управе најкасније до 29.05.2018. год. до 11:00
часова, без обзира на начин достављања.
По пријему понуде наручилац ће, на коверти (кутији) обележити време
пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспеће.
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу, ако то
захтева, предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде.
Јавно отварање понуда обавиће се 29.05.2018. год. у 11:30 часова, у
просторијама наручиоца.
Понуде које нису благовремене неће се отварати, већ ће се исте након
окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са
назнаком на коверти да је неблаговремена.
Понуда мора да садржи:
Обавезну садржину понуде чине: образац понуде, сви докази тражени
конкурсном документацијом, као и попуњени, потписани и оверени обрасци из
конкурсне документације, на начин како је то и одређено.
Oбрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати
податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе
у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и
недвосмислен. На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је
дужан, односно које лице је дужно да образац овери печатом и потпише, и то:
- уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки
образац који се односи на њега, мора бити оверен и потписан од стране
овлашћеног лица понуђача;
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- уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, сваки
образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача, а
од стране овлашћеног лица подизвођача само онај образац који се односи на
њега;
- уколико понуду подноси група понуђача, сваки образац мора бити
оверен и потписан од стране овлашћеног члана групе понуђача (носиоца
групе) – представника групе понуђача, док овлашћена лица осталих чланова
групе понуђача потписују и оверавају само оне обрасце који се односи на њих.
3. Партије
Ова јавна набавка није обликована у више партија.
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:
Одељење за јавне набавке, 16000 Лесковац, ул. Трг Револуције 33/4, са
назнаком:
„Измена/Допуна/Опозив/Измена и допуна понуде за јавну набавку
добара, Клима уређаји са уградњом, број МВ 068-1/17– 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.
6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може
учествовати у више заједничких понуда.
У обрасцу понуде ( поглавље VI,одељак 2 ) понуђач наводи на који
начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као
заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
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7.Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу
понуде (поглавље VI, одељак 2) заокружи
да понуду подноси са
подизвођачем, а у одељку 3) истог поглавља и проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и
део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача,
уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и
понуђача који подноси понуду са подизвођем, 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 и поглављу IV конкурсне документације, у складу са
упутством како се доказује испуњеност услова – „Изјава подизвођача о
испуњавању услова из чл..75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале
вредности“.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.
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 о:
1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2. Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3. Понуђачу који ће издати рачун;
4. Рачуну на који ће бити извршено плаћање,
5. Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење
уговора
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из
члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама и чл. 75. став
2.Закона, (услов дат у поглављу IV).
Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према наручиоцу.
9.Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од
којих зависи прихватљивост понуде
9.1.Рок плаћања и гарантни рок:
Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана испоруке,односно,
испостављене фактуре.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
14

Гарантни рок за испоручено добро мора да износи минимум 24
месеци.
9.2. Рок и место испоруке је:
Рок испоруке не може бити дужи од 10 дана од дана потписивања уговора.
Испорука обухвата – испоруку добра, уградњу (инсталирање) и пуштање у рад
уређаја.
Место испоруке су Одељења Градске управе која су са врстом уређаја,
количином и адресама дата у Обрасцу III – Tехничка спецификација (страна 7)
Понуђач ће приликом испоруке издати рачун (фактуру) са свим пратећим
документима (гаранција, упутство за руковање и сл.) сваком наведеном
Одељењу градске управе посебно, односно, кориснику.
9.3.Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важење понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања
понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може
мењати понуду.
9.4.Рекламација
У случају да квалитет добра одступа од уобичајеног квалитета наручилац
има право да у року од 5 (пет) дана врати понуђачу робу, а понуђач се
обавезује да такву робу замени исправном робом и наручиоцу испоручи и
инсталира одмах, односно у року који му буде оставио наручилац.
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 цена без пореза на додату
вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
11. Средства финансијског обезбеђења
Изабрани понуђач је дужан да у тренутку потписивања уговора поднесе бланко
соло меницу са меничним писмом-овлашћењем за корисника бланко, соло менице на
износ од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, као средство финансијског
обезбеђења за добро извршење посла, којом понуђач обезбеђује испуњење својих
уговорних обавеза.
Рок важности (доспећа) мора бити 30 дана дужи од дана коначног извршења уговора.
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12.Заштита поверљивости података које наручилац
понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

ставља

Наручилац је дужан да:
- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као
такве, у складу са законом означио у понуди;
- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди;
- чува као пословну тајну имена понуђача као и податке о поднетим понудама,
до истека рока предвиђеног за отварање понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености услова и понуђена цена
која је конкурсном документацијом одређена као елемент критеријума.
13.Додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу
наручиоца: Градска управа за јавне набавке Лесковац, ул. Трг револуције бр.
33/IV,
путем
факса
број
016-216-651
или
на
email
адресу
javnanabavkamilan@gmail.com, тражити додатне информације или појашњења
у вези да припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији.
Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документација од стране
понуђача, одговор објавити на Порталу јавних набавки.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за
јавну набавку - Клима уређаји са уградњом, број МВ 068-1/17“.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са
припремањем понуде телефоном није дозвољено.
Наручилац може у року предвиђеном за подношење понуда да изврши
измену или допуни конкурсну документацију.
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или
допуни конкурсну документацију, измене или допуне ће објавити на Порталу
јавних набавки.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање
дана пре истека рока за подношење понуда, продужи ће рок за подношење
понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуде на
Порталу јавних набавки.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин
одређен чл. 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 писаним путем захтева од понуђача додатна објашњења која ће му

16

помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.
Понуђач је обавезан да у року од 5 радних дана од дана пријема захтева
за додатна објашњења достави одговор, односно омогући увид, у супротном
његова понуда ће се одбити као неприхватљива.
Наручилац може, уз сагласност понуђача да извршио исправке
рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном
поступку отварања понуда.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац
ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
15. Негативне референце
Наручилац ће одбити 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 3 године пре објављивања позива за подношење понуда.
16. Врста критеријума за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума
„најниже понуђене цене“.
17. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом
понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, предност ће
бити дата понуди са краћим роком испоруке. Уколико пак две или више понуда
имају исту цену и исти рок испоруке, предност ће имати понуда са дужим
гарантним роком.
Уколико две или више понуда имају све исте горе наведене критеријуме
понуда која ће бити предмет уговора биће изабрана жребањем. О начину
жребања понуђачи ће бити благовремено обавештени.
18 . Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача са
упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у конкретном
поступку јавне набавке.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија истовремено
доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 016216-651 или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије
одређено.
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О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује
обавештење на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана
пријема захтева за заштиту права.
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 и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2.
Закона 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 од 3 дана, сматраће се благовременим уколико је поднет
најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке
о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење
захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца
предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли
бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење
понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту
права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу
оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао
знати приликом подношења претходног захтева.
Поднети захтев за заштиту права не задржава даље активности
наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.
Подносилац захева за заштиту права је дужан да на рачун буџета
Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.
Поступак захтите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167.
Закона.

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. ст. 1. тач. 6) Закона,
прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која
садржи следеће елементе:
1.1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
1.2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да
потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за
пренос средстава реализован, као и датум извршења налога (Републичка
комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на
тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован);
1.3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;
1.4) број рачуна: 840-30678845-06;
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1.5) шифру плаћања: 153 или 253;
1.6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом
које се подноси захтев за заштиту права;
1.7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
1.8) корисник: буџет Републике Србије;
1.9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту
права за којег је извршена уплата таксе;
1.10) потпис овлашћеног лица банке.
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица
и печатом банке или поште, који садржи и друге елементе из потврде о
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1).
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства
финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1), осим оних
наведених под (1.1) и (1.10), за подносиоце захтева за заштиту права који
имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а
који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници
јавних средстава);
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1), за подносиоце
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код
Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом
19.Рок у којем ће уговор бити закључен
Уговор о јавној набавци биће 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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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________ од ______ 2018. године за јавну набавку мале вредности
добара – Клима уређаји са уградњом, број МВ 068-1/17
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА
ПОРЕСКИ
ИДЕНТИФИКАЦИОНИ
БРОЈ (ПИБ)
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ
ЕЛЕКТРОНСКА
ПОНУЂАЧА (e-mail)
ТЕЛЕФОН

АДРЕСА

ТЕЛЕФАКС
БРОЈ РАЧУНА
НАЗИВ БАНКЕ
ПДВ БРОЈ

ПОНУЂАЧА

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА
ПОТПИСИВАЊЕ
РАЗВРСТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА
ПРЕМА ВЕЛИЧИНИ

И

а)микро; б) мало; ц) средње; д)
велико; е)физичко лице.
(заокружити)

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подошевања 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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3) 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 извшити
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 извшити
подизвођач

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који
подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)
Назив
учесника
у
заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески
број:

идентификациони

Име особе за контакт:
2)

Назив
учесника
заједничкој понуди:

у

Адреса:
Матични број:
Порески
број:

идентификациони

Име особе за контак:
3)

Назив
учесника
заједничкој понуди:

у

Адреса:
Матични број:
Порески
број:

идентификациони

Име особе за контакт:

Напомена: Табелу „ Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у
заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Набавка добара – Клима уређаји са уградњом,
број МВ 068-1/17.
Укупна цена за плаћање без ПДВ-а
ПДВ
Укупна цена за плаћање са ПДВ-ом

РОК ПЛАЋАЊА: У року од 45 дана, од дана испоруке и пуштања у рад, а према
испостављеној фактури.
ГАРАНТНИ РОК: _______ месеци (минимум 24 месеци)
РОК ИСПОРУКЕ: _______ ( не дужи од 10 дана од дана потписивања уговора);
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _______дана од дана отварања понуде ( не краћи од 30
дана)

Понуђач

Датум
____________________

М.П.

______________________

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписује и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Закључен дана ______2018. год. између:
Град Лесковац, Градска управа - Одељење за јавне набавке, са седиштем у
Лесковцу, ул. Трг револуције бр. 33/4, ПИБ 100545518, матични број 06856535, број
рачуна 840-19640-87 код Управе за трезор, телефон 016-215-990, телефакс 016-216651, кога заступа шеф Одсека јавних набавки Ивица Стојановић, по овлашћењу
начелника Градске управе бр. 112-3585/2018-III од 28.03.2018. године, у даљем тексту:
Kупац, с једне стране
и
__________________________________
са
седиштем
у
__________________, ул. и бр. ______________________, ПИБ ____________,
матични број ___________, број рачуна ______________________, назив банке
______________________,
телефон
_________
кога
заступа
______________________, у даљем тексту: Продавац.

Члан 1.
По спроведеном поступку јавне набавке мале вредности добара, Kлима
уређаји са уградњом, број МВ 068-1/18, одлуком купца добара бр.
______________од ___.___.2018. године продавцу добара додељен је уговор.
Члан 2.
Предмет уговора је набавка нових, неупотребљаваних клима уређаја са
карактеристикама датим у техничкој спецификацији, а која је саставни део уговора,
као и образац структуре понуђене цене.
Испорука уређаја, који су предмет овог Уговора, се огледа у испоруци
добара, уградњи (инсталирању) и пуштања у рад.
Добра које се испоручују морају бити фабрички нова, без икаквих оштећења,
производних недостатака, у оригиналном паковању.
Продавац је дужан да, уз испоручена добра, достави гарантне листове,
оверене на дан испоруке, у коме мора да буде наведен серијски број испорученог
добра, на основу којих ће се вршити идентификација у току гарантног и
вангарантног рока.
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Члан 3.
Цена је фиксна, са урачунатом трошковима испоруке.
Плаћање ће се вршити по испоруци предметног добра и извршењу свих
радњи везаних за испоруку, а на основу достављеног рачуна у року од 45 дана.
Купац се обавезује да цену у износу од ________________________(без ПДВна рачун број
а), односно____________________________(са ПДВ-ом) уплати
____________________________код _____________________Банке.
У свакој од фактура продавац је дужан да назначи корисника за којег је
извршио испоруку и монтажу предметних добара и у истој назначио рок плаћања, као
и број и датум уговора о купопродаји, а који представља основ за извршење
предметне јавне набавке.

Члан 4.
Рок испоруке предметног добра је _____ дана након потписивања уговора.
Испорука предметне опреме вршиће се у Одељењима Градске управе и то:
- Одељење за послове скупштине града и Градског већа – ул. Пана Ђукића 9-11,
Лесковац
- Одељење за општу управу и заједничке послове - ул. Пана Ђукића 9-11,
Лесковац
- Одељење за привреду и пољопривреду – Трг Револуције 45/7, Лесковац
- Одељење за урбанизам - Трг Револуције 45/6, Лесковац
- Одељење за друштвене делатности и локални економски развој - Трг
Револуције 45/2, Лесковац
- Одељење за инспекцијске послове - Трг Револуције 45/7, Лесковац
- Одељење за пружање услуга грађанима – Градски услужни центар - Трг
Револуције 45/1, Лесковац
- Канцеларија Начелника Градске управе – Трг Револуције 45/6, Лесковац
- Одељење комуналне полиције – Трг Револуције 45/8, у количинама датим у
„Обрасцу структуре понуђене цене“.
Купац и Продавац ће записнички констатовати преузимање предметних
добара приликом испоруке на локацији испоруке. Наведени записник ће садржати
све неопходне податке о опреми.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и/или очигледних
грешака, Продавац мора исте отклонити, најкасније у року од 5 дана од дана
сачињавања записника или испоручене уређаје заменити новим.
Члан 5.
Гарантни рок за испоручене уређаје је _______ месеци. У току трајања
гарантног рока, а који почиње да тече почев од дана пуштања у рад уређаја,
Продавац је у обавези да у случају евентуалних кварова или неправилности у раду,
поправи добра, у случају потребе преузме добро на локацији купца и да након
отклањања недостатака добро преда купцу на локацији купца, а све о свом трошку.
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Члан 6.
Продавац се обавезује да достави једну бланко соло меницу на износ од 10%
од вредности уговора без ПДВ-а, без протеста истовремено са даном потписивања
уговора, која представља средство финансијског обезбеђења и којом гарантује добро
извршење посла, са роком доспећа 30 дана дуже од дана коначног извршења
уговора, односно, комплетне испоруке.
Истовремено, предајом менице из става 1. овог члана, Продавац се обавезује
да Купцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица
Продавца, овлашћење за Купца да меницу може попунити у складу са овим уговором,
као и копију захтева Продавца за регистрацију тих бланко соло меница у Регистру
меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке
Продавца.
Уколико Продавац не достави захтевано средство финансијког обезбеђења у
уговореном року Купац има право једностраног раскида уговора.
Наручилац ће уновчити меницу у колико Продавац не буде извршавао своје
уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Члан 7.
Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
Члан 8.
У име и за рачун Купца о извршењу овог уговора стараће се Одељења градске
управе, односно, корисници за чије потребе се врши набавка уговорених добара и
исти ће именовати лица која ће бити одговорна за извршење уговора.
Овај уговор сматра се закљученим када га потпишу обе уговорне стране,
односно, сматра се закључаним у тренутку пријема код Купца потписаног и овереног
уговора од стране Продавца.
Члан 9.
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када
друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете
обавезе.
О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна писменим путем
обавестити другу страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана пријема
писменог обавештења.
Члан 10.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у
супротном спорове ће решавати Привредни суд у Лесковцу.
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Члан 11.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, од којих Купац
задржава 4 (четири) примерка, а Продавац 2 (два) примерка.

КУПАЦ
-----------------------------------------М.П.

ПРОДАВАЦ
М.П.-------------------------------------

Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потише, чиме
потврђује да је сагласан са садржином модела уговор
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VIII. 1. И З Ј А В А
ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Назив понуђача
Седиште понуђача
Одговорна особа
Порески број рачуна понуђача
Матични број понуђача

Обавезујем се да ћу сходно важећим законским прописима и подзаконским актима, у
тренутку потписивања уговора за предметну јавну набавку, положити бланко - соло
меницу као средство финансијског обезбеђења
- за добро извршење посла
Обавезујем се да ћу истовремено са предајом бланко меницe са меничним
овлашћењем као средстава финансијског обезбеђења, наручиоцу предати копије
картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача, ОП образац и захтев
за регистрацију менице да депонована средства може попунити у складу са
закљученим уговором о јавној набавци, односно, у висини од 10% вредности уговора
без ПДВ-а.

У ____________,
Дана____. ____.2018.год.

ПОНУЂАЧ
М.П.

_________________________
(потпис овлашћеног лица)
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VIII 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

Трошкови припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоица накнаду трошкова.
Под трошковима припреме и подношење понуда, на које понуђач има право да
поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
подразумевају се трошкови израде модела или узорка и трошкови прибављања
средства обезбеђења.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:
______________

М.П.

Потпис понуђача
_____________________
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IX 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 мале вредности – Kлима уређаји са уградњом, број МВ 0681/18, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум:
______________

М.П.

Потпис понуђача
___________________

Напомена: у случају постојања основане сумље у истинитост изјаве о независној
понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкурнције. Организација надлежна за заштиту конкурнције, 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 којом 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. Закона.

НАПОМЕНА: Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико
наступа самостално или са подизвођачима, уколико наступа у групи, образац
потписују и оверавају сви чланови групе понуђача. Изјаву копирати у довољном
броју примерака за сваког члана групе понуђача.
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