Република Србија
Град Лесковац
Градска управа – Одељење за јавне набавке
Бр. 2310- 404/2020-11 НН 081-1/20
10.11.2020. године
Лесковац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
(чл. 27. став 1. тачка 1) Закон о јавним набавкама “Сл. Гл. РС” бр. 91/2019)
НАБАВКА добара
НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ ЗА ПРОТИВГРАДНЕ СТРЕЛЦЕ

Рок за подношење понуда:
Отварање понуда :

23.11.2020. године до 12,00 сати.
23.11.2020. године у 12,30 сати

Понуде доставити на адресу: Градска управа – Одељење за јавне набавке,
ул. Трг револуције бр. 33/4,
16000 Лесковац.

[Новембар] 2020. године
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I

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу
Назив наручиоца: Град Лесковац, Градска управа – Одељење за јавне набавке
Адреса наручиоца: ул. Пана Ђукића 9-11, 16000 Лесковац.
Интернет страница наручиоца: www.gradleskovac.org
НСТЈ ознака: РС 224
Држава: Србија
Врста наручиоца: Градска управа
Врста поступка
поступак набавке на коју се Закон не примењује, у складу са чланом 27. став 1.
тачка 1) Закона о јавним набавкама ('' Сл. гласник РС '' бр. 91/2019) и одредби Правилника
о ближем уређивању поступка јавне набавке града Лесковца бр. 839/2020-III од
09.09.2020.год.
Позиција из Плана набавки: 0035
Врста предмета набавке: добра
Предмет набавке: радна и заштитна одећа и опрема.
Назив набавке : Набавка ХТЗ опреме за противградне стрелце
Општи речник набавки: 18143000-3 заштитна опрема, 18830000-6 заштитна обућа,
18110000 -3 радна одећа
Достављање позива и конкурсне документације
Достављање Позива за подношење понуда са конкурсном документацијом биће
упућено на адресе најмање три потенцијална понуђача из области предметне набавке, а
истовремено биће објављено на интернет страници наручиоца: www.gradleskovac.org.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде
Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је доставе до
23.11.2020. године до 12,00 сати, без обзира на начин достављања, у запечаћеном омоту, на
адресу: Градска управа – Одељење за јавне набавке, ул. Трг револуције бр. 33/4, 16000
Лесковац, са назнаком: ,,Понуда за набавку на коју се Закон не примењује – Набавка
ХТЗ опреме за противградне стрелце, бр. НН 081-1/20. - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуђач је
дужан да на полеђини коверте назначи назив и адресу понуђача. Понуде које стигну након
наведеног рока (дана и сата), сматраће се неблаговременим и неће бити узете у разматрање,
и исте ће бити враћене понуђачима неотворене.
Рок за доношење одлуке
Одлуку о додели уговора, односно о обустави поступка наручилац ће донети у року
од 30 дана од дана отварања понуда. Одлука о додели уговора или одлука о обустави
поступка набавке мора бити образложена и мора да садржи податке из извештаја о
поступку набавке.
Наручилац ће одлуку о додели уговора или одлуку о обустави поступка набавке
објавити на интернет страници наручиоца: www.gradleskovac.org.
Лице за контакт : Сузана Марковић, Градска управа – Одељење за јавне набавке,
број тел. 016-215-990, факс 016-216-651, е-mail: javnanabavkasuzana@sbb.rs
Остале информације
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају критеријум за
квалитативни избор привредног субјекта.
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ ЈЕ 249.900,00 динара без ПДВ-а
Конкурсна документација за поступак набавке на коју се Закон не примењује
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА-УСЛУГА
Предметна набавка се реализује према плану и програму Градске управе града Лесковца Одељење за привреду и пољопривреду за потребе набавке ХТЗ опреме за противградне
стрелце. Количина, опис и захтеване карактеристике добара описане су у спецификацији
набавке ХТЗ опреме која је приложена уз захтев за покретање набавке бр. 453/2019-04 од
30.10.2020.године.
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
ОПИС ДОБАРА
Ловачка гумена чизма. Материјал израде ,,гума'', дубока до колена , постава од
синтетичког крзна са заштитном црном траком на ободу газишта.
Потребна количина за набавку је: 30 комада (пари чизама) од тога 7 пари број
42; 7 пари број 43; 10 пари број 44; 3 пари број 45 и 3 пари број 46. (боја
чизама – црна)
Гумирано одело кишно (кишна јакна и панталоне) комплет. Материјал израде
од гуме. Кишна јакна гумирана са склопивом капуљачом, вентилацијом под
пазухом, са копчањем са зипом и дрикерима. Два предња шивена џепа и
варени шавови. Кишне панталоне гумиране са еластичним појасом и вареним
шавовима.
Потребна количина за набавку је: 30 комплета – (XXL – 26 и XXXL- 4
комплета) у зеленој боји
Шлем за рад од полиетилена Материјал – полиетилен високе густине, са
замењивим улошком и знојницом и високим степеном отпорности на удар. Уз
шлем је обавезно приложити атест произвођача.
Потребна количина за набавку је: 30 комада
Лампа за шлем и наглавна лампа соларна, са тракама за подешавање, четири
модалитета осветљавања ради уштеде напајања батерија. Рад лампи по свим
временским условима. Подесива трака за скидање.
Потребна количина за набавку је: 30 комада

Додатна појашњења
- Потребно је доставити декларације и сертификате за ХТЗ опрему за коју је расписана
набавка, ради утврђивања да ли је достављена понуда исправна у смислу да понуђена
добра задовољавају тражене карактеристике
- Потребно је да кишно одело буде са ПУ спољашњим слојем,
- Шлем не мора имати адаптер за качење лампе, с обзиром да се у набавци тражи наглавна
лампа са еластичном подесивом траком,
- Потребно је да чеоне лампе раде са ЛЕД расветом која се напаја батеријама. Такође,
потребно је да лампа има што више модалитета осветљења, и то од 3 до 4.
Напомена: Наведена добра у спецификацији морају обавезно да испуњавају захтеване
карактеристике ХТЗ опреме
Конкурсна документација за поступак набавке на коју се Закон не примењује
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III ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр _____________ од дана___________године, за набавку НН081-1/20- Набавка
ХТЗ опреме за противградне стрелце
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
Разврставање понуђача према величини

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

д)

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: Заокружити начин подношења понуде

Конкурсна документација за поступак набавке на коју се Закон не примењује
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

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

Напомена:
Табелу ,,Подаци о подизвођачу” попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачимa,
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.

Конкурсна документација за поступак набавке на коју се Закон не примењује
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

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

2)

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

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса :
Матичи број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу ,,Подаци о учеснику у заједничкој понуди” попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђеног 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.

Конкурсна документација за поступак набавке на коју се Закон не примењује
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – у поступку набавке на које се Закон не примењује
НН081-1/20- Набавка ХТЗ опреме за противградне стрелце
Укупна цена без ПДВ-а
ПДВ
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок за испоруку ХТЗ опреме за противградне
стрелце (не дужи од 15 календарских дана)
Рок важења понуде (не краћи од 30 дана)

Рок плаћања - 45 дана од дана пријема рачуна, који испоставља понуђач на основу
документа којим је потврђена испорука ХТЗ опреме.
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза, са урачунатим свим трошковима које
понуђач има у реализацији предметне набавке.
Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне
документације, као и услове наведене у моделу уговора за ову набавку

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

НАПОМЕНА: Образац понуде привредни субјект, односно понуђач мора да попуни и
потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Конкурсна документација за поступак набавке на коју се Закон не примењује
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OБРAЗAЦ СTРУКTУРE ПOНУЂEНE ЦEНE СA УПУTСTВOM КAКO ДA СE ПOПУНИ
СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
Јединиц коли цена по Укупна
ПД
Укупна
а
чина једини вредност
В
вредност
ци без
без
са ПДВ-ом
ПДВ-а
ПДВ-а
(у дин.)
Опис предмета набавке
(у дин.)
паркомада

30

гумено одело -кишна јакна ,
панталоне

комплет

30

шлем од полиетилена

комада

30

комада

30

1

Ловачка гумена чизма

2

3
4

лампа за шлем и наглавна
лампа

УКУПНО
Упутство за попуњавање: У колону цена по јединици уноси се јединична вредност добара без ПДВ-а.
Укупна вредност понуде без ПДВ-а је основица за обрачун ПДВ-а по стопи у складу са Законом. Укупна
вредност добара без ПДВ-а и износа обрачунатог ПДВ-а чине коначну вредност набавке добара са ПДВом.

Датум
_____________________________

Понуђач
______________________________

Конкурсна документација за поступак набавке на коју се Закон не примењује
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V ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 138. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Изузетно од става 1. овог члана, ако је поступак набавке обустављен из разлога
који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде
узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и
трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду
наведених трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Конкурсна документација за поступак набавке на коју се Закон не примењује
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VI КРИТЕРИЈУМ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА
Основи за искључење (сходно чл.111. Закона)
Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке ако:
1) привредни субјект не докаже да он и његов законски заступник у периоду од
претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда није правоснажно
осуђен, осим ако правоснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа
у поступку јавне набавке, за:
(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и
кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;
(2) кривично дело злоупотребe положаја одговорног лица, кривично дело
злоупотребe у вези са јавном набавком, кривично дело примањa мита у обављању
привредне делатности, кривично дело давањa мита у обављању привредне
делатности, кривично дело злоупотребe службеног положаја, кривично дело
трговинe утицајем, кривично дело примањa мита и кривично дело давањa мита,
кривично дело преварe, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и
друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и
кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног
подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и
обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког
удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма,
кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза
лица у ропском односу;
2) привредни субјект не докаже да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно
социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са
посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале
камате и новчане казне;
3) утврди да је привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека
рока за подношење понуда, односно пријава, повредио обавезе у области заштите
животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а
нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата,
укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су наведене
у Прилогу 8. ЗЈН;
4) постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим
мерама;
5) утврди да је привредни субјект покушао да изврши непримерен утицај на поступак
одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му
омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке
који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора
привредног субјекта или доделе уговора.
Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке ако
у поступку јавне набавке утврди да постоје основи за искључење из става 1. овог
члана.
Конкурсна документација за поступак набавке на коју се Закон не примењује
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Наручилац може да одустане од искључења привредног субјекта из поступка јавне
набавке из разлога наведених у ставу 1. овог члана због преовлађујућих разлога који
се односе на јавни интерес, као што је јавно здравље или заштита животне
средине.
Критеријум за избор привредног субјекта
Испуњеност услова за обављање професионалне делатности (сходно чл. 115. ст.1.
Закона)
Наручилац може да захтева да привредни субјект докаже да је уписан у регистар
привредних субјеката, судски регистар, професионални регистар или други одговарајући
регистар, ако се такав регистар води у земљи у којој привредни субјект има седиште:
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ КРИТЕРИЈУМА ЗА
КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА
Испуњеност критеријума за квалитативни избор привредног субјекта за учешће у поступку
предметне набавке, привредни субјект, односно понуђач доказује достављањем Изјаве о
испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, дата у
конкурсној документацији којом потврђује под пуном кривичном и материјалном
одговорношћу да испуњава услове за учешће у поступку набавке дефинисане овом
конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица привредног субјекта, односно
понуђача. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено
за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Ако понуду подноси група привредних субјеката, у понуди се доставља засебна Изјава о
испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта сваког члана
групе привредних субјеката – потписана од стране истих.
Ако привредни субјект намерава да извршење било ког дела уговора повери
подизвођачима, мора навести подизвођаче, и доставља засебну Изјаву о испуњености
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са потписом подизвођача.
Наручилац може у фази стручне оцене понуда да тражи од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.
Ако привредни субјекат, односно 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 набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о набавци и да је документује
на прописани начин.
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VII Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор
привредног субјекта
За набавку НН 081-1/20 - Набавка ХТЗ опреме за противградне стрелце
Понуђач ________________________________________________, са седиштем у
_________________________, улица ___________________________________________
број _______, под материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу
ИЗЈАВУ
1) да не постоје основи за искључење, сходно члану 111. Закона,
2) испуњавам захтевани критеријум за избор привредног субјекта – уписан у регистар
привредних субјеката или други одговарајући регистар, сходно члану 115. Закона, и

Завршна изјава
Изјављујем да су претходно наведени подаци тачни и истинити и да сам у
потпуности свестан последица лажног приказивања чињеница.
Изјављујем да сам у могућности, да на захтев наручиоца и без одлагања у законом
прописаном року, доставим доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор
привредног субјекта.
Пристајем да се наручиоцу омогући да прибави доказе, односно изврши увид у доказе о
испуњености критеријума који сам навео у Изјави о испуњености критеријума за
квалитативни избор привредног субјекта директним приступом бесплатној
националној бази података у Србији или трећој држави.

_____________________________
потпис привредног субјекта, односно
овлашћеног лица понуђача

Уколико понуду подносе група привредних субјекта или са подизвођачем - Изјаву
копирати у потребном броју примерака
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VIII

МОДЕЛ УГОВОРА
Набавка ХТЗ опреме за противградне стрелце

Закључен између:
1. Република Србија, Град Лесковац, Градска управа - Одељење за јавне набавке,
Лесковац, ул. Пана Ђукића 9-11, ПИБ 100545518 кога заступа шеф одељења Зоран
Новаковић сходно Одлуци о Градској управи града Лесковца („Службени гласник
града Лесковца“, бр. 2/2017 и 29/2017), као наручилац (у даљем тексту: наручилац )
и
2. ____________________________
из
________________
ул.
____________________________
са
седиштем
у_________________,
ул.______________________, ПИБ ____________, матични број ___________, број
текућег рачуна ______________________, назив банке ______________________,
телефон _________, телефакс ___________, кога заступа ______________________,у даљем
тексту: добављач (попуњава понуђач – добављач).
Члан 1.
Предмет овог уговора је – набавка ХТЗ опреме за противградне стрелце бр. НН081-1/20 ,
према понуди добављача број ________, од ______2020. године, која је код наручиоца
заведена под бројем _____ дана ________.2020. године, а у складу са важећим прописима,
захтеваним техничким карактеристикама и нормативима и обавезним стандардима који
важе за набавку ове врсте добара које је добављач добио у поступку набавке на коју се
Закон не примењује.
Члан 2.
Вредност уговорене набавке добара из члана 1. овог уговора износи _____________
динара и словима:(___________________________) динара без ПДВ-а, а утврђена је на
основу понуде добављача.
Укупна вредност ПДВ-а износи ______________ динара.
Укупна вредност уговора са припадајућим ПДВ-ом износи ____________ динара и словима
(_______________________________).
Плаћање биће извршено по испоруци и пријему добара и испостављању рачуна са
записником о примопредаји добара у року од 45 дана.
Члан 3.
Коначна вредност набавке добара утврђена је на основу прихваћене понуде добављача у
свему према понуди, и не може се мењати.
Наручилац неће бити одговоран за плаћања која прелазе износ наведен у чл. 2. овог
уговора.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да, пре извршења набавке добара усагласи са добављачем
карактеристике добара у складу са спецификацијом набавке.
Члан 5.
Наручилац је дужан да одреди особу која ће вршити контролу квалитета и количину
испоручених добара и то према условима из спецификације, прописима, стандардима и
нормативима који важе за ту врсту добара у свему према прихваћеној понуди добављача.
Примедбе и налози наручиоца као и пријем добара констатују се записнички. У случају
утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, или у случају да
испоручена добра не одговарају траженим техничким карактеристикама из спецификације,
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добављач је дужан да исто отклони након утврђивања недостатака у року од 5 дана од дана
сачињавања записника.
За случај да неки недостатак буде уочен након примопредаје, у року не дужем од 10
(десет) календарских дана, (неодговарајућа величина, грешке у изради и сл.) добављач се
обавезује да исте отклони, односно замени новим, у року од 5 (пет) дана по достављању
писмене рекламације од стране наручиоца.
Чл. 6.
Добављач се обавезује да ће добра комплетно испоручити након потписивања уговора и
захтева Наручиоца у року од ____ (____________) календарских дана (максимално 15
календарских дана) рачунајући од дана упућивања захтева од стране Наручиоца.
Добављач гарантује тачност свих података унетих у овај Уговор, као и квалитет добара
предвиђених овим уговором и осталом конкурсном докуметацијом у складу са највишим
професионалним стандардима.
Члан 7.
Уговор важи почев од дана потписивања обеју уговорних страна, па до извршења
уговорних обавеза.
Овај уговор се сматра закљученим кад га обе уговорне стране потпишу, односно у тренутку
када исти наручилац прими потписан од стране добављача.
О извршењу овог уговора стараће се Градска управа – Одељење за привреду и
пољопривреду града Лесковца, и исто се обавезује да одреди лице које ће вршити контролу
над извршењем уговорних обавеза добављача.
Члан 8.
Добављач нема право на продужење уговореног рока из чл. 6. уговора осим у случају
наступања ванредних околности који се нису могли предвидети у време закључења уговора
као што су: земљотрес, поплава или друга елементарна непогода, мере државних органа,
околности које нису биле предвиђене конкурсном документацијом, итд. Наступање,
трајање и престанак ванредних догађаја и околности писмено се констатују. Добављач је
дужан да писмено обавести наручиоца о потреби продужења рока за испоруку због
наступања оваквих догађаја и околности.
Чл. 9.
На међусобне односе уговорених страна, које нису регулисане овим уговором, примењују
се адекватне одредбе Закона о облигационим односима, као и других закона који регулишу
ову материју
Чл. 10.
Све спорове настале у вези са овим уговором стране ће решавати мирним путем. У случају
спора прихватају надлежност Привредног суда у Лесковцу.
Чл. 11.
Саставни део овог уговора је:
- понуда понуђача
– спецификација добара,
- образац структуре цена и
- конкурсна документација
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Чл. 12
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих наручилац задржава 3
(три) примерка за своје потребе и добављач добара 3 (три) примерка за своје потребе.
НАРУЧИЛАЦ
____________________
датум:

ДОБАВЉАЧ
_______________________
датум:
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IX

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, затворену на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је доставе до
23.11.2020. године до 12,00 сати, без обзира на начин достављања, у запечаћеном омоту, на
адресу: Градска управа – Одељење за јавне набавке, ул. Трг револуције бр. 33/4, 16000
Лесковац, са назнаком: ,,Понуда за набавку на коју се Закон не примењује – Набавка
ХТЗ опреме за противградне стрелце, бр. НН 081-1/20. - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуђач је
дужан да на полеђини коверте назначи назив и адресу понуђача. Понуде које стигну након
наведеног рока (дана и сата), сматраће се неблаговременим и неће бити узете у разматрање,
и исте ће бити враћене понуђачима неотворене.
Комисија за набавку на коју се закон не примењује, именована у Одлуци о спровођењу
поступка бр. 2277-404/2020-11 НН 081-1/20 од 04.11.2020. године, приступиће отварању
примљених понуда након истека рока за њихово подношење, односно 23.11.2020. године у
12,30 сати.
Обавезну садржину понуде чине образац понуде, сви докази тражени конкурсном
документацијом, као и попуњени и потписани 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
потпише.
3.ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Привредни субјект који намерава да извршење дела уговора повери подизвођачу, дужан је
да у понуди наведе:
1) који део уговора намерава да повери подизвођачу (по предмету или у количини,
вредности или проценту);
2) податке о подизвођачима;
3) да ће наручилац непосредно да плаћа подизвођачу за део уговора који је он извршио,
уколико подизвођач захтева да му се доспела потраживања плаћају непосредно. Подаци из
става 1. морају да буду наведени у уговору о јавној набавци, ако је привредни субјект
поверио подизвођачу део уговора о јавној набавци
4.ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може да поднесе група понуђача као заједничку 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
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
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. Опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;
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3. Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
4. Понуђачу који ће издати рачун;
5. Рачуну на који ће бити извршено плаћање и
6. Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за изршење уговора.
5. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Рок плаћања
Рок плаћања - 45 дана од дана пријема рачуна, који испоставља понуђач на основу
документа којим је потврђена испорука ХТЗ опреме. Плаћање се врши уплатом на рачун
понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Захтеви у погледу гарантног рока
У складу са обавезама из уговора и гарантним роковима произвођача добара.
Захтев у погледу рока (испоруке добара)
Рок извршења набавке добара не може бити дужи од 15 календарских дана од дана
потписаног уговора и захтева наручиоца.
Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
6. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза, са урачунатим свим трошковима које
понуђач има у реализацији предметне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у
обзир цена без пореза.
7. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Врста критеријума за доделу уговора
У поступку набавке наручилац додељује уговор економски најповољнијој понуди
коју одређује на основу критеријума : ЦЕНА.
Елементи критеријума, односно начин, 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 најнижу понуђену цену, уговор ће бити
додељен оном понуђачу који је у понуди навео краћи рок испоруке.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок
испоруке- најповољнија понуда биће изабрана путем жреба.
Поступак жребања спроводи Комисија за јавну набавку, у просторијама наручиоца у
присуству овлашћених представника понуђача, а о начину и времену жребања понуђачи би
били накнадно обавештени.
7. ОБАВЕШТЕЊЕ О УПОТРЕБИ ПЕЧАТА
Приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна.
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