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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број 37/14/ЈНМВ донете дана 18.07.2014 године под 
бројем 539/04/ЈН и Решења број 540/04/ЈН од 18.07.2014 године да поступак за 
јавну набавку обави службеник за јавне набавке, припремљена је: 
 
 
 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

  
за јавну набавку мале вредности -  Набавка резервних делова и другог 

материјала за возила Геронтолошког центра за 2014.годину 
ЈН бр. 37/14/ЈНМВ 

 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
 
 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 5 

III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина 
и опис добара 

6 

 
 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. Закона и упутство како се доказује испуњеност 
тих услова 

10 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 14 

VI Образац понуде 22 

VII Модел уговора 30 

V III Образац трошкова припреме понуде 34 

IX Образац изјаве о независној понуди 35 

X Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. 
Закона 

36 

 
 
 
 
 
 

Укупан број страна конкурсне документације је 36 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 37/14/ЈНМВ 

3 

 

 
I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Геронтолошки центар  
Адреса:Суботица, Алеја Маршала Тита 31 
ПИБ 100959794 
Матични број 08121249 
Интернет страница наручиоца: www.gcsu.co.rs 
 
 
2. Врста поступка јавне набавке 

           Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке 
мале вредности у складу са Законом o јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 
124/2012. у даљем тексту Закон ) подзаконским актима којима се уређују јавне 
набавке и конкурсном документацијом.. 
Позив за подношење понуда и конкурсне документације за предметну јавну 
набавку је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 
www.gcsu.co.rs 
 
3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 37/14/ЈНМВ су добра –  Набавка резервних 
делова и другог материјала за возила Геронтолошког центра за 2014.годину 
 
4. Контакт  

Лице за контакт: мр Милан Бакић,службеник за јавне набавке, 024 644 
428, факс 024 556 030, е-mail адреса milan@gcsu.rs 
         
 
5. Рок и начин подношења понуда 

Понуде се подносе на адресу : Геронтолошки центар Суботица, Алеја 
Маршала Тита  бр. 31, 24000 Суботица, путем поште или лично на писарници. 

Рок за подношење понуда је 12.08.2014. године до 12,00 часова. 
  Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца најкасније 12.08.2014. до 12,00 часова. 
         Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, на поменуту 
адресу наручиоца, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће: „Понуда 
за јавну набавку добара – Набавка резервних делова и другог материјала 
за возила Геронтолошког центра за 2014.годину, број 37/14/ЈНМВ - НЕ 
ОТВАРАЈ„. 
 
6.Време и место отварања понуда 
 

Јавно отварање понуда одржаће се 12.08.2014. године  у 12,30 часова у 
радним просторијама Геронтолошког центра у  Суботици, Алеја Маршала Тита  
бр. 31, 24000 Суботица. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано 
лице. 

http://www.gcsu.co.rs/
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У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, 
представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, 
дужни су да наручиоцу предају писмено овлашћење за учешће у поступку 
јавног отварања понуда издато и потписано од стране  овлашћеног лица 
понуђача. 

. 
 

7.Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора 
   Одлуку о додели  уговора наручилац ће донети до 15.08.2014. године. 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
 
1. Предмет јавне набавке 

 
Предмет јавне набавке бр. 37/14/ЈНМВ су добра – Набавка резервних 

делова и другог материјала за возила Геронтолошког центра за 2014.годину 
 

Назив и ознака из општег речника набавки: :    34330000 – Резервни делови за 
теретна возила, доставна возила и аутомобиле    
                    
2. Партије 
 
Јавна набавка није обликована по партијама 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА 
Предмет јавне набавке су добра - Набавка резервних делова и другог 

материјала за возила Геронтолошког центра за 2014.годину, у поступку јавне 
набавке мале вредности 37/14/ЈНМВ. 

Редни 
број 

Назив 
Јединица 

мере 
Количин

а 

Цена по 
јединици 
мере (без 

ПДВ-а) 

Вредност 
без ПДВ-а 

 PEUGEOT BOXER FT 350 LH 
2.2. HDI 

    

1. Предгрејачи комад 2   

2. Филтер за уље Комад 3   

3. Филтер за ваздух комад 3   

4. Филтер за гориво комад 3   

5. Уље за возило литар 15   

6.  Сијалице комад 15   

7. Квачило (ламела и корпа) комплет 1   

8. Каиш комад 2   

9. Шпанер комад 2   

10. Гума летња комад 2   

11. Сајла за ручну кочницу комад 2   

12. Крај спона комад 2   

13. Акшенке предње (кугла) комад 2   

14. Виљушка предња комад 2   

15. Клизач врата комад 1   

16. Лежај амортизера комад 2   

 FIAT DOBLO CARGO RST 
1.9JTD 

    

1. Филтер за уље kомад 3   

2. Филтер за ваздух комад 3   

3. Филтер за гориво комад 3   

4. Уље за возило литар 25   

5. Сијалице комад 5   

6.  Квачило (ламела и корпа) комплет 1   

7. Шпанер комад 1   

8. Метлице пар 2   

9. Лежај точка комад 1   

10. Ременица комад 1   

 HYUNDAI ELANTRA 1.6GL     

1. Филтер за уље Комад 3   

2. Филтер за ваздух комад 3   

3. Филтер за гориво комад 3   

4. Уље за возило литар 15   

5. Сијалице комад 5   

6.  Квачило (ламела и корпа) комплет 1   

7. Гума летња комад 2   

8. Метлице пар 2   

9. Лежај точка комад 1   

10. Крај спона комад 1   

11. Акшенке предње (кугла) комад 2   

12. Ауспух, лонац комад 1   

 HYUNDAI H1 VAN GL 2.5CRDI     

1. Предгрејачи комад 2   

2. Филтер за уље Комад 3   
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Редни 
број 

Назив 
Јединица 

мере 
Количин

а 

Цена по 
јединици 
мере (без 

ПДВ-а) 

Вредност 
без ПДВ-а 

3. Филтер за ваздух комад 3   

4. Филтер за гориво комад 3   

5. Уље за возило литар 30   

6.  Сијалице комад 10   

7. Квачило (ламела и корпа) комплет 1   

8. Метлице пар 2   

9. Крај спона комад 2   

10. Стабилизатор споне комад 1   

11. Кочионе плочице, предње комад 1   

12. Акшенке предње (кугла) комад 2   

13. Цилиндар квачила, 
хидраулични 

комад 2   

 CITROEN BERLINGO FG800 
1.9D 

    

1. Филтер за уље комад 3   

2. Филтер за ваздух комад 3   

3. Филтер за гориво комад 3   

4. Уље за возило литар 25   

5. Сијалице комад 5   

6.  Квачило (ламела и корпа) комплет 1   

7. Каиш комплет 1   

8. Метлице пар 2   

9. Крај спона комад 2   

10. Стабилизатор споне комад 2   

11. Кочиони диск, предњи комад 2   

12. Акшенке предње (кугла) комад 2   

13. Сајла квачила комад 1   

14. Ременица комад 1   

15. Алтернатор комплет комад 1   

 FIAT DUCATO PANORAMA 
2.3JTD 

    

1. Филтер за уље комад 3   

2. Филтер за ваздух комад 3   

3. Филтер за гориво комад 3   

4. Уље за возило литар 35   

5. Сијалице комад 5   

6.  Пакне и плочице за кочнице за 
једну осовину 

гарнитура 1   

7. Крај спона комад 2   
8. Акшенке предње (кугла) комад 2   
9. Лежај амортизера комад 2   
10. Лежај точка комад 1   
11. IVECO DAILY 35S 12V     
12. Филтер за уље комад 3   
13. Филтер за ваздух комад 3   
14. Филтер за гориво комад 3   
15. Уље за возило литар 30   
16. Сијалице комад 10   
17. Метлице пар 2   



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 37/14/ЈНМВ 

8 

 

 

Редни 
број 

Назив 
Јединица 

мере 
Количина 

Цена по 
јединици 
мере (без 

ПДВ-а) 

Вредност 
без ПДВ-а 

 VOLKSWAGEN GOLF III 1.9CL     
1. Предгрејачи комад 4   
2. Филтер за уље Комад 3   
3. Филтер за ваздух комад 3   
4. Филтер за гориво комад 3   
5. Уље за возило литар 20   
6.  Сијалице комад 5   
7. Квачило (ламела и корпа) комплет 1   
8. Метлице пар 2   
9. Алнасер комплет 1   
10. Лежај точка комад 2   
11. Крај спона комад 2   
12. Пумпа за воду комад 1   
13. Пакне и плочице за кочнице за 

једну осовину 
гарнитура 1   

 DACIA LOGAN MCV STORY 
1.5DCI 

    

1. Сијалице комад 10   
2. Метлице пар 2   
 ŠKODA ELEGANT 1.6 TDI     
1. Сијалице комад 10   
2. Метлице пар 2   
 DIESEL ELEKTRO AGREGAT, 

MOTOR TORPEDO B 559 A 
    

1. Филтер за уље комад 1   
2. Филтер за гориво комад 4   
3. Уље за мотор литар 50   
4. Акумулатор комад 2   
 СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ВОЗИЛА 
    

1. Силикон спреј за негу и сјај 
пластичних површина, 600мл 

комад 5   

2. Антифриз, концентрат, до 70°С, 
за алуминијумске хладњаке 

литар 40   

3. Спреј за одвијање зарђалих 
вијака и за подмазивање, 
мин.300 мл (еквивалент WD 
спреју) 

литар 5   

4. Литијумска маст, за повишене 
температуре до 120°С  

кг 2   

5. Средство за прање 
ветробранског стакла, зимско, 
концентровано, однос мешања 
од 2:1 
 (-30°С) до 1:2 (-10°С) 

литар 20   
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Редни 
број 

Назив 
Јединица 

мере 
Количин

а 

Цена по 
јединици 
мере (без 

ПДВ-а) 

Вредност 
без ПДВ-а 

6.  Средство за прање 
ветробранског стакла, летње, 
концентровано, однос мешања 
од 1:100 и више, паковање мин. 
30мл 

комада 20   

7. Уље кочнице DOT 4 литара 5   

8. Мирис за унутрашњост возила 
(јелкица или мирис у бочици) 

комад 10   

9. Средство за скидање мушица 
са хаубе и предњице, спреј или 
текуће, мин. 500мл 

комад 2   

10. Средство за прање мотора 
(одмашћивач) 

литар 8   

11. Средство за дихтовање, 
еластично, замена за дихтунг  

комада 2   

12. Ланци за снег комада 3   

 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-А     

 ПДВ     

 УКУПНО СА ПДВ-ом     

 
Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и 
задатим карактеристикама. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Место и датум:                                                            Понуђач: 
 
 
______________________                                        ______________________ 

М.П 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 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 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 привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је 
на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 
75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

4) 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); 
 

 
 

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) до 4) Закона. 

 
1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује 
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V 
одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. Закона, тачка 1-4, дефинисане овом конкурсном документацијом. 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у 
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду 
доставити овлашћење за потписивање. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан 
да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у 
поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 
услова. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 
5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених 
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни 
на интернет страницама надлежних органа. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, 
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно 
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани 
начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
 

 
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 
     
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________ у поступку јавне 
набавке – Набавка резервних делова и другог материјала за возила 
Геронтолошког центра за 2014.годину, број 37/14/ЈНМВ, испуњава све услове из 
чл. 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 или давања 
мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која 
је на снази у време објаве позива за подношење понуде; 

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

 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                                              _____________________   
 
 
 
                                                    М.П. 
                                                       
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.  
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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 
     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач___________________________________________ у поступку јавне 
набавке - Набавка резервних делова и другог материјала за возила 
Геронтолошког центра за 2014.годину, број 37/14/ЈНМВ, испуњава све услове из 
чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 

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

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

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, 
која је на снази у време објаве позива за подношење понуде; 

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

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                                                   _____________________ 
 
 
 
 
                                                                М.П. 
 
 
 
                                                         
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији,затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 
24000 Суботица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Набавка 
резервних делова и другог материјала за возила Геронтолошког центра за 
2014.годину, број 37/14/ЈНМВ - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.08.2014. 
године до 12,00 часова.  
    
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.  
У складу са чланом 89. став 3. наручилац не дозвољава подношење 
електронске понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. 
   
Понуда мора да садржи: 
 
- Образац врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара- 
попуњен, потписан и печатиран од стране подносиоца понуде у случају 
самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  оверити образац. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , наведено треба 
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део 
заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
-образац понуде- попуњен, потписан и печатиран од стране подносиоца понуде 
у случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи 
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подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  
оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе 
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , 
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно 
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни 
део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
-модел уговора- попуњен, потписан и печатиран од стране подносиоца понуде у 
случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи 
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  
оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе 
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , 
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно 
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни 
део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
-изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку јавне 
набавке мале вредности-изјаву потписује и печатира овлашћено лице понуђача 
који самостално подноси понуду.Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава 
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача и оверена печатом.  
-изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку јавне 
набавке мале вредности- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, 
изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача и 
оверена печатом 
-образац трошкова припреме понуде- попуњен, потписан и печатиран од стране 
подносиоца понуде у случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, 
а уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписати и печатом  оверити образац. У случају да се понуђачи определе да 
један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној 
документацији , наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 
који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
- Образац изјаве о независној понуди- Изјаву потписује и печатира понуђач који 
наступа самостално или са подизвођачима.Уколико понуду подноси група 
понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона- Изјаву потписује и 
печатира понуђач који наступа самостално или са подизвођачима.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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3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 
4. 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: Геронтолошки 
центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботица,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку - Набавка резервних делова и другог 
материјала за возила Геронтолошког центра за 2014.годину, број 37/14/ЈНМВ  - 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку - Набавка резервних делова и другог 
материјала за возила Геронтолошког центра за 2014.годину, број 37/14/ЈНМВ  - 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку - Набавка резервних делова и другог 
материјала за возила Геронтолошког центра за 2014.годину, број 37/14/ЈНМВ  - 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку - Набавка резервних делова и другог 
материјала за возила Геронтолошког центра за 2014.годину, број 37/14/ЈНМВ - 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
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. 
 
5. 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), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, 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.  



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 37/14/ЈНМВ 

17 

 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 
3.). 
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. 
 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

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

 члану групе који ће бити овлашћен да потписује и оверава обрасце у 
оквиру конкурсне документације, уколико су се чланови групе понуђача 
определили да обрасце потписује и оверава један од чланова, изузев 
образаца који морају потписати и оверити сви чланови групе понуђача 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како 
се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања за добра која су предмет набавке не може бити краћи од 40 дана 
нити дужи од 45 дана, рачунајући од дана пријема исправног рачуна Продавца, 
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уз који ће бити приложене оверене отпремнице о количини и врсти испоручених 
добара. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
 
8.2. Захтев у погледу рока испоруке добара 
Рок испоруке добара која су предмет набавке не може бити дужи од 15 дана од 
дана закључења уговора. 
Испорука добара која су предмет уговора врши се у периоду од годину дана од 
дана закључења уговора,  на адресу наручиоца: Геронтолошки центар, Алеја 
Маршала Тита 31, Суботица (примопредаја робе врши се у магацину 
Наручиоца од стране овлашћених лица радним даном од 07-13 часова). 
 
8.3. 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. 
 
8.4. Гаранција 
 Понуђач је дужан да обезбеди произвођачку гаранцију за добра кој су предмет 
набавке.  Уколико понуђач није у могућности да на материјал (резервне делове) 
обезбеди произвођачку гаранцију, у том случају дужан је да за наведена добра 
да гаранцију у дужини од најмање 6 месеци, рачунајући од дана достављања 
извештаја о извршеној испоруци добара.  
 Гаранција важи под условом да наручилац добра користи у складу са 
упутством за руковање. 
 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке као и трошкови испоруке до 
магацина Наручиоца. 
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. 
10. 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 
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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 Министарству енергетике, развоја и заштите животне 
средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 
 
 
 
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
наручиоца Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботица, 
електронске поште на e-mail адресу milan@gcsu.rs или slavica@gcsu.rs  или 
факсом на број 024 556 030 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. 
37/14/ЈНМВ. 
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. 
 
 
 
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 

mailto:milan@gcsu.rs
mailto:slavica@gcsu.rs
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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.  
 
14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 
испоруке. 
 
16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.   
  
 
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом на e-mail адресу milan@gcsu.rs или slavica@gcsu.rs , 
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факсом на број 024 556 030 или препорученом пошиљком са повратницом на 
адресу наручиоца Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 
Суботица. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка 
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац 
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року 
од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 
подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора 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 пријема одлуке.  
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.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  
50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју 
се односи, корисник: Буџет Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона. 
 
18 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од 5 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 
112. став 2. тачка 5) Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара- 
Набавка резервних делова и другог материјала за возила Геронтолошког 
центра за 2014.годину, број 37/14/ЈНМВ  
.  
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 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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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 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Набавка резервних делова и другог 
материјала за возила Геронтолошког центра за 2014.годину, број 37/14/ЈНМВ   

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок и начин плаћања 
(не може бити краћи од 40 дана нити 
дужи од 45 дана, рачунајући од дана 
пријема исправног рачуна Продавца, уз 
који ће бити приложене оверене 
отпремнице о количини и врсти 
испоручеих добара) 
 

_______ дана рачунајући од 
дана пријема исправног рачуна 
Продавца, уз који ће бити 
приложене оверене отпремнице 
о количини и врсти испоручеих 
добара и записник којим се 
верификује квантитет и 
квалитет испоручених добара 

 
Рок важења понуде 
(не може бити краћи од 30 дана од дана 
отварања понуда) 

 
________ дана рачунајући од 
дана отварања понуда 

Рок испоруке 
Испорука добара се врши у периоду од  
годину дана   од дана закључења 
уговора 
 

_________ дана од дана 
закључења уговора 

Гаранција  
Понуђач је дужан да обезбеди 
произвођачку гаранцију за добра кој су 
предмет набавке.  Уколико понуђач није 
у могућности да на материјал (резервне 
делове) обезбеди произвођачку 
гаранцију, у том случају дужан је да за 
наведена добра да гаранцију у дужини 
од најмање 6 месеци, рачунајући од 
дана достављања извештаја о 
извршеној испоруци добара.  
Гаранција важи под условом да 
наручилац добра користи у складу са 
упутством за руковање. 

Понуђач обезбеђује 
произвођачку гаранцију у 
трајању од ________месеци.  
Уколико понуђач није у 
могућности да на материјал 
(резервне делове) обезбеди 
произвођачку гаранцију, у том 
случају дужан је да за наведена 
добра да гаранцију у дужини од 
најмање 6 месеци, рачунајући 
од дана достављања извештаја 
о извршеној испоруци добара.  
 

 
Место и начин испоруке 
 

Испорука добара кој су предмет 
уговора врши се на адресу 
наручиоца: Геронтолошки 
центар, Алеја Маршала Тита 31, 
Суботица (франко магацин 
Купца) 
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- PEUGEOT BOXER FT 350 LH 2.2. HDI  
 

Цена је ..................... динара за комад предгрејача  
Цена је ..................... динара за комад филтера за уље  
Цена је ..................... динара за комад филтера за ваздух  
Цена је ..................... динара за комад филтера за гориво  
Цена је ..................... динара за литар уља за возило  
Цена је ..................... динара за комад сијалице  
Цена је ..................... динара за комплет квачила (ламела и корпа)  
Цена је ..................... динара за комад каиша  
Цена је ..................... динара за комад шпанер  
Цена је ..................... динара за комад гума летњих  
Цена је ..................... динара за комад сајле за ручну кочницу  
Цена је ..................... динара за комад крај споне  
Цена је ..................... динара за комад акшенке предње (кугла)  
Цена је ..................... динара за комад виљушке предња  
Цена је ..................... динара за комад клизача врата  
Цена је ..................... динара за комад лежаја амортизера  
 
- FIAT DOBLO CARGO RST 1.9JTD  

 
Цена је ..................... динара за комад филтера за уље  
Цена је ..................... динара за комад филтера за ваздух  
Цена је ..................... динара за комад филтера за гориво  
Цена је ..................... динара за литар уља за возило  
Цена је ..................... динара за комад сијалице  
Цена је ..................... динара за комплет квачила (ламела и корпа)  
Цена је ..................... динара за комад шпанера  
Цена је ..................... динара за пар метлице  
Цена је ..................... динара за комад лежаја точка  
Цена је ..................... динара за комад ременица  
 
- HYUNDAI ELANTRA 1.6GL  

 
Цена је ..................... динара за комад филтера за уље  
Цена је ..................... динара за комад филтера за ваздух  
Цена је ..................... динара за комад филтера за гориво  
Цена је ..................... динара за литар уља за возило  
Цена је ..................... динара за комад сијалице  
Цена је ..................... динара за комплет квачила (ламела и корпа)  
Цена је ..................... динара за комад гума летње  
Цена је ..................... динара за пар метлице  
Цена је ..................... динара за комад лежаја точка  
Цена је ..................... динара за комад крај споне  
Цена је ..................... динара за комад акшенке предње (кугла)  
Цена је         .....................динара за комад Ауспуха, лонац  
 
- HYUNDAI H1 VAN GL 2.5CRDI  

 
Цена је ..................... динара за комад предгрејача  
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Цена је ..................... динара за комад филтера за уље  
Цена је ..................... динара за комад филтера за ваздух  
Цена је ..................... динара за комад филтера за гориво  
Цена је ..................... динара за литар уља за возило  
Цена је ..................... динара за комад сијалице  
Цена је ..................... динара за комплет квачила (ламела и корпа)  
Цена је ..................... динара за пар метлице  
Цена је ..................... динара за комад крај споне  
Цена је ..................... динара за комад стабилизатора споне  
Цена је ..................... динара за комад кочионе плочице, предње  
Цена је ..................... динара за комад акшенке предње (кугла)  
Цена је ..................... динара за комад Цилиндар квачила, хидраулични
  
- CITROEN BERLINGO FG800 1.9D  
 
Цена је ..................... динара за комад филтера за уље  
Цена је ..................... динара за комад филтера за ваздух  
Цена је ..................... динара за комад филтера за гориво  
Цена је ..................... динара за литар уља за возило  
Цена је ..................... динара за комад сијалице  
Цена је ..................... динара за комплет квачила (ламела и корпа)  
Цена је ..................... динара за комплет каиша  
Цена је ..................... динара за пар метлице  
Цена је ..................... динара за комад крај споне  
Цена је ..................... динара за комад стабилизатора споне  
Цена је ..................... динара за комад кочионог диска, предњег  
Цена је ..................... динара за комад акшенке предње (кугла)  
Цена је ..................... динара за комад сајле квачила  
Цена је ..................... динара за комад ременице  
Цена је ..................... динара за комад алтернатор комплета 
  
- FIAT DUCATO PANORAMA 2.3JTD  

 
Цена је ..................... динара за комад филтера за уље  
Цена је ..................... динара за комад филтера за ваздух  
Цена је ..................... динара за комад филтера за гориво  
Цена је ..................... динара за литар уља за возило  
Цена је ..................... динара за комад сијалице  
Цена је ..................... динара за гарнитуру пакне и плочица за кочнице за                                                                          

једну осовину  
Цена је ..................... динара за комад крај споне  
Цена је ..................... динара за комад акшенке предње (кугла)  
Цена је ..................... динара за комад лежаја амортизера  
Цена је ..................... динара за комад лежаја точка  
 
 
 
- IVECO DAILY 35S 12V  

 
Цена је ..................... динара за комад филтерa за уље  
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Цена је ..................... динара за комад Филтера за ваздух  
Цена је ..................... динара за комад филтера за гориво  
Цена је ..................... динара за литар уља за возило  
Цена је ..................... динара за комад сијалице  
Цена је ..................... динара за пар метлица  
 
- VOLKSWAGEN GOLF III 1.9CL  

 
Цена је ..................... динара за комад предгрејача  
Цена је ..................... динара за комад филтера за уље  
Цена је ..................... динара за комад Филтера за ваздух  
Цена је ..................... динара за комад Филтера за гориво  
Цена је ..................... динара за литар уља за возило  
Цена је ..................... динара за комад сијалице  
Цена је ..................... динара за комплет квачила (ламела и корпа)  
Цена је ..................... динара за пар метлица  
Цена је ..................... динара за комплет алнасера  
Цена је ..................... динара за комад лежаја точка  
Цена је ..................... динара за комад крај споне  
Цена је ..................... динара за комад пумпе за воду  
Цена је ..................... динара за гарнитура пакне и плочица за кочнице за  

једну осовину  
   
- DACIA LOGAN MCV STORY 1.5DCI  

 
Цена је ..................... динара за комад  сијалице  
Цена је ..................... динара за пар метлица  
 
- ŠKODA ELEGANT 1.6 TDI  

 
Цена је ..................... динара за комад сијалице  
Цена је ..................... динара за пар метлица 
  
- DIESEL ELEKTRO AGREGAT, MOTOR TORPEDO B 559 A 

  
Цена је ..................... динара за комад филтера за уље  
Цена је ..................... динара за комад филтера за гориво  
Цена је ..................... динара за литар уља за мотор  
Цена је ..................... динара за комад акумулатора  
 
 
 
- СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА  

 
Цена је ..................... динара за комад силикон спреја за негу и сјај 

пластичних површина, 600мл  
Цена је ..................... динара за литар антифриза, концентрат, до 70°С, за 

алуминијумске хладњаке  
Цена је ..................... динара за литар спреја за одвијање зарђалих вијака 

и за подмазивање, мин.300 мл (еквивалент WD спреју)  
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Цена је ..................... динара за кг литијумске масти, за повишене 
температуре до 120°С   

Цена је ..................... динара за литар средства за прање ветробранског 
стакла, зимско, концентровано, однос мешања од 2:1 
 (-30°С) до 1:2 (-10°С)  

Цена је ..................... динара за комад средства за прање ветробранског 
стакла, летње, концентровано, однос мешања од 1:100 и више, 
паковање мин. 30мл  

Цена је ..................... динара за литар уља за кочнице DOT 4  
Цена је ..................... динара за комад мириса за унутрашњост возила 

(јелкица или мирис у бочици)  
Цена је ..................... динара за комад средства за скидање мушица са 

хаубе и предњице, спреј или текуће, мин. 500мл  
Цена је ..................... динара за литар средства за прање мотора 

(одмашћивач)  
Цена је ..................... динара за комад средства за дихтовање, еластично, 

замена за дихтунг   
Цена је ..................... динара за комад ланаца за снег  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Датум                    Понуђач 

      М. П.  
 

_____________________________       _______________________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују 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 ______________ године  између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Назив банке и број текућег рачуна ..................................................................... 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту:Купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Назив банке и број текућег рачуна ..................................................................... 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
 
За потребе набавке добара које су предмет овог уговора Продавац ангажује 
следеће подизвођаче или ће услуге извршити група понуђача са следећим 
учесницима: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 
Уговорне стране констатују: 

 -да је купац у складу са чланом 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012), на основу 
позива за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца 23.07.2014 године за набавку добара: Набавка 
резервних делова и другог материјала за возила Геронтолошког центра за 
2014.годину, број 37/14/ЈНМВ  
 -да је продавац дана _________________ године доставио понуду број 
___________________ од дана _____________ заведену под деловодним 
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бројем наручиоца ________________ ,која се налази у прилогу уговора и 
саставни је део овог уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна 
документација за предметну јавну набавку. 
 -да понуда продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама 
из конкурсне документације,које се налазе у прилогу уговора и саставни су део 
овог уговора; 
 -да је купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона,на основу понуде 
Продавца и одлуке о додели уговора број ______________ од 
______________,изабрао означеног продавца за испоруку добара која су 
предмет уговора. 

Члан 2. 
 

 Предмет уговора је набавка добара – Набавка резервних делова и 
другог материјала за возила Геронтолошког центра за 2014.годину, број 
37/14/ЈНМВ која је саставни део његове понуде. 
 

Члан 3. 
  
 Уговорну цену чине:  
- укупна цена за набавку добара из члана 2. Уговора без урачунатог пореза на 
додату вредност у износу од ________________ динара 
- порез на додату вредност у износу од _______________ динара, 
 
тако да укупна цена са урачунатим порезом на додату вредност износи: 
________________ динара. 
Порез на додату вредност плаћа Купац. 
Цена је дата на паритету: „франко магацин Купца“. 
 

Члан 4. 
 
 Купац се обавезује да плати испоручена добра Продавцу у року од 
____________ дана од дана пријема исправног рачуна Продавца, уз који ће 
бити приложене оверене отпремнице о количини и врсти испоручених добара. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 

Члан 5. 
 

     Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана почетка примене 
овог Уговора _______________ до _____________ испоручује робу, у количини 
која се објективно предвиђа као потребна за период за који се уговор 
закључује. 
 Роба се испоручује на основу требовања купца, које садржи врсту и 
количину робе. 
 Динамика набавке робе из члана 2. овог уговора вршиће се за период 
_________________ до ________________ године, а према финансијским 
могућностима Установе. 
       Роба се испоручује у Фцо магацин Геронтолошког центра из 
Суботице, Алеја Маршала Тита 31, радним даном у периоду од 07-13 часова. 
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Члан 6. 

 
      Продавац је дужан да обезбеди гаранцију на извршене пропратне 
услуге поправки у року од _______________ месеци (не краћем од 12 месеци), 
рачунајући од дана достављања извештаја о извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправке. 
   

     Гаранција важи под условом да наручилац возила и добра користи у 
складу са упутством за руковање. 

Испоручени материјал у свему мора одговарати карактеристикама 
добара чију је испоруку продавац нудио у поступку јавне набавке, а на основу 
техничких спецификација одређених у конкурсној документацији. 
      Уколико представник Купца приликом примопредаје добара констатује 
да испорука неког добра не одговара уговореном добру, односно у случају 
утврђених недостатака у квалитету и обиму добара, о констатованом стању 
сачињава записник о рекламацији који потписују овлашћено лице Продавца и 
представник Купца. 
  У случају рекламације, Продавац је дужан да у року од 3 (три) дана  
од дана сачињавања Записника о рекламацији испоручи нова добра 
одговарајућег квалитета или замени добро на којем је утврђен недостатак 
новим, а уколико то не учини Купац има право на једнострани раскид уговора и 
накнаду штете. 
          Сматраће се да је Продавац предао уговорена добра, односно 
извршио испоруку добара даном потписивања записника о примопредаји 
добара и отпремнице од стране овлашћених представника уговорних страна. 
                  У случају утврђених недостатака робе који нису били видљиви 
уговорним странама  у време примопредаје, а који су наступили у гарантном 
року, купац је овлашћен да  у року од 3 дана сазнања за наведене недостатке 
затражи од продавца да испоручи сва добра у складу са захтевима техничке 
спецификације, у супротном купац задржава право на раскид уговора и накнаду 
причињене штете.   

Члан 7. 
 

               Уговорне стране су сагласне да Купац може раскинути уговор писаним 
путем у случају неизвршења уговорних обавеза Продавца. 
               Отказни рок износи 15 (петнаест) дана и почиње  да тече од дана када 
продавац прими обавештење о раскиду уговора од стране Купца. 
 

Члан 8. 
 

 На спровођење овог уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и других прописа 
којима се регулише материја која је предмет уговора. 
 

Члан 9. 
 

            Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 
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Члан 10. 
           Овај уговор ступа на снагу даном потписивња обе уговорне стране. 
 

Члан 11. 
 

 Уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака, од којих купац 
задржава три а продавац два примерка. 
 Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и 
да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАВАЦ                                                              КУПАЦ 
  __________________________                              _________________________ 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________, 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 
табели: 

 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

 

 

 

 

 

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 добара - Набавка резервних делова и другог 
материјала за возила Геронтолошког центра за 2014.годину, број 37/14/ЈНМВ 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
 
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 
 

У складу са чланом 75. Став 2. Закона о јавним набавкама, 
________________________________________,  
                          (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

 

 
 
     
У складу са чланом 75. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, број 124/12) изјављујем да сам при састављању понуде за јавну набавку 
добара - Набавка резервних делова и другог материјала за возила 
Геронтолошког центра за 2014.годину, у поступку јавне набавке мале вредности 
број 37/14/ЈНМВ, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине. 
 
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 
 
 


