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АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”,
број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке и Решења о образовању комисије за
јавну набавку припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Набавка нових путничких возила путем оперативног лизинга и откуп половних возила
наручиоца
ЈН бр. 2/2019
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АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
На основу чл. 55. став 1. тачка 2, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”,
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике
Србије а.д. Ужице објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице
Адреса наручиоца: 31000 Ужице, Улица Љуба Стојановића бр. 5
Интернет страница наручиоца: www.aofi.rs
Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
Опис предмета јавне набавке: Предмет ЈН бр. 2/2019 су добра – набавка нових путничких
возила путем оперативног лизинга (закуп) на период од 48 месеци и откуп половних возила
наручиоца
Ознака из општег речника набавки : 341100000- путнички аутомобили,
Шифра из допунског речника набавки: РА02 – закуп
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Начин преузимања конкурсне документације односно интернет адреса на којој је
конкурсна документација доступна: Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети
конкурсну документацију на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и на интернет
страници наручиоца www.aofi.rs .
Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца последњег дана
наведеног рока до 11,00 часова, односно до 27. маја 2019. године до 11,00 часова.
Понуде са свим доказима се подносе на адресу наручиоца: Београд, Српска Банка, улица Савска
бр. 25, у запечаћеној коверти, са назнаком на омотници ПОНУДА - НАБАВКА Бр. 2/2019 набавка нових путничких возила на оперативни лизинг и откуп половних возила наручиоца, НЕ
ОТВАРАТИ. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и број телефона понуђача.
Понуда се доставља на српском језику са ценама израженим у динарима.
Начин, место и време отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, дана
27. маја 2019. године у 11:30 часова у просторијама наручиоца у Београду. Представници
понуђача који учествују у поступку јавног отварања морају пре почетка отварања предати
комисији за јавну набавку писaно пуномоћје (овлашћење) издато на меморандуму понуђача,
оверено печатом и потписом овлашћеног лица.
Рок за доношење одлуке о додели уговора: одлуку о додели уговора наручилац ће донети
сходно члану 108. став 2. ЗЈН у року од 25 дана од дана отварања понуда.
Контакт: Бранислав Ђошић - branislav.djosic@aofi.rs факс: 011/311-0214
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АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице
Адреса: 31000 Ужице, Улица Љуба Стојановића бр. 5
Интернет страница: www.aofi.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
3. Предмет јавне набавке
Предмет ЈН бр. 2/2019 су добра – набавка нових путничких возила путем оперативног лизинга
(закуп) на период од 48 месеци и откуп половних возила наручиоца
4. Ознака из општег речника набавки: 341100000 - путнички аутомобили
Шифра из допунског речника набавки: РА01 – изнајмљивање
5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
6. Контакт
Комисија за јавну набавку, branislav.djosic@aofi.rs, факс 011/311-0214
7. Партије: Предмет јавне набавке није обликован по партијама
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АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ.
Оперативни лизинг (закуп) нових путничких возила на период од 48 месеци и пређених 120.000
км.
Месечна рата накнаде за закуп мора бити изражена у динарима или еврима који се обрачунавају
у динаре на дан фактурисања сваке рате посебно према средњем курсу НБС, фиксна и
непромењива за све време закупа и обухватаће све пратеће услуге за потребе Наручиоца.
Месечна рата лизинга мора да обухвата и следеће додатне услуге:
1. Трошкове регистрације возила са припадајућим таксама
2. Трошкове осигурања возила
- обавезно осигурање
- каско осигурање
- осигурање путника
3. Трошкове редовног и ванредног одржавања возила ( редовни и сви ванредни сервиси у складу
са пропозицијама произвођача, искључиво у овлашћеним сервисима)
4. Трошкови додатних пнеуматика по сваком возилу
- број додатних летњих гума - 4, премијум категорија
- број додатних зимских гума - 8, премијум категорија
- управљање ( логистика и складиштење) и посебно сервисирање гума
5. Технички преглед
6. Помоћ на путу ( У земљи и иностранству на територији Европе)
7. Поред опреме наведене у техничкој спецификацији сва возила морају поседовати и потребну
опрему прописану важећим прописима из области безбедности у саобраћају и то:
- резервни точак
- сигурносни троугао
- опрема за пружање прве помоћи , комплет прве помоћи величине "Б" која одговара
стандарду СРПСЗ.Б2.001 ("Сл. гласник РС" бр. 6/2010)
- светлоодбојни прслук
- уже или полуга за вучу
- аутодизалица
- ланци за снег за погонске точкове
8. У саобраћајној дозволи мора бити као корисник наведена Агенција за осигурање и
финансирање извоза Републике Србије ад Ужице
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АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА НАБАВКУ ПУТНУЧКИХ ВОЗИЛА
ТИП 1. –НОВО ПУТНИЧКО ВОЗИЛО СРЕДЊЕ КЛАСЕ
Р.бр

Захтеване минималне карактеристике

9.
10.

Тип возила
Облик каросерије
Врста погонског горива
Тип погона
Радна запремина мотора
Снага мотора
Тип мењача
Генерација мотора
Број врата
Број седишта
Дужина возила
Висина возила

11.
12.

Година производње
Гаранција

1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.
7.
8.

R.br
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Поседује
ДА/НЕ

Понуђене карактеристике

Путничко
Лимузина /Седан
Бензин
Погон на предње точкове
Од 1595 – 1615 cm3
Од 84 - 89 кW
Мануелни, мин 5 брзина
Еуро 6
4 (четири)
5
Од 4.650 - 4.700 mm
±
5
Od 1.450 - 1.550 mm
%
2018/2019
4 године и 120.000 km
Додатна опрема

Поседује
ДА/НЕ

Клима уређај са полен филтером
Портал за мобилни телефон (bluethooth)
Трокраки волан са подешавањем волана по висини и телескопски,
Борд рачунар,темпомат
Полукожна седишта,
Кожна ручица мењача, активни предњи наслони за главу
Точкови 16X6,5Ј
Електрични подизачи предњих и задњих стакала
Комплет за репарацију гуме
Електро подесиви ретровизори у боји каросерије
Радио команде на волану
Радио Уређај са звучницима
Даљинско централно закључавање
АБС, ЕСП-Електронски програм стабилности возила
Металик боја –тамно сива

Конкурсна документација за јавну набавку бр. 2/2019

Страница 6

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ТИП 2. –НОВО ПУТНИЧКО ВОЗИЛО СРЕДЊЕ КЛАСЕ
Р.бр

Захтеване минималне карактеристике

1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.

Тип возила
Облик каросерије
Врста погонског горива
Тип погона
Радна запремина мотора
Снага мотора
Тип мењача

7.
8.
9.
10.

Генерација мотора
Број врата
Број седишта
Дужина возила
Висина возила

11.
12.

Година производње
Гаранција

Поседује
ДА/НЕ

Понуђене карактеристике

Путничко
Лимузина /Седан
Бензин
Погон на предње точкове
Од 1360 – 1370 cm3
Од 100 - 105 кW
Аутоматски, мин 6
брзина
Еуро 6
4 (четири)
5
Од 4.650 - 4.700 mm
±
5
Од 1.450 - 1.550 mm
%
2018/2019
4 године и 120.000 km

Р.бр

Додатна опрема

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Клима уређај са полен филтером
Портал за мобилни телефон (bluethooth)
Трокраки волан са подешавањем волана по висини и телескопски,
Борд рачунар,темпомат
Кожни волан
Кожна ручица мењача, активни предњи наслони за главу
Точкови 16X6,5Ј
Електрични подизачи предњих и задњих стакала
Комплет за репарацију гуме
Електро подесиви ретровизори у боји каросерије
Радио команде на волану
Радио Уређај са колор дисплејом и звучницима
Даљинско централно закључавање
АБС, ЕСП-Електронски програм стабилности возила
Металик боја –тамно сива
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АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ТИП 3. –НОВО ПУТНИЧКО ВОЗИЛО СРЕДЊЕ КЛАСЕ
Р.бр

Захтеване минималне карактеристике

9.
10.

Тип возила
Облик каросерије
Врста погонског горива
Тип погона
Радна запремина мотора
Снага мотора
Тип мењача
Генерација мотора
Број врата
Број седишта
Дужина возила
Висина возила

11.
12.

Година производње
Гаранција

1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.
7.
8.

Р.бр
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Поседује
ДА/НЕ

Понуђене карактеристике

Путничко
Караван/Спорт Тоурер
Дизел
Погон на предње точкове
Од 1590 – 1600 cm3
Од 80 - 85 кW
Мануелни, мин 6 брзина
Еуро 6
5 (пет)
5
Од 4.700 - 4.750 mm
±
5
Од 1.500 - 1.550 mm
%
2018/2019
4 године и 120.000 km
Додатна опрема

Поседује
ДА/НЕ

Точак 16 X 7.0, алуминијум
Интеллилинк радио уређај са колор инфо дисплејом и bluethooth
системом
Путни рачунар, Електронски подизаци прозора напред и назад,
Темпомат
Кожни волан са командама на волану, Клизни наслон за руку
напред
АБС,ЕСП
Серво уређај
Даљинско централно закључавање возила
Помоћ при паркирању, напред и позади, Електронски
климауређај, двозонски, аутоматски
Сензор за кишу, Унутрашњи ретровизор осетљив на светлост,
Аутоматска контрола светала са детекцијом тунела
Амбијетално осветљење, Штитник од сунца са осветљеним
огледалом, Светла за читање позади, са осветљеним прекидачима
Електрична ручна кочница, помоћ при кретању уз брдо.
Возачево седиште ручно подесиво по висини у 8 смерова, Уређај
за подешавање висине седишта сувозача
Резервни точак
Флеш Адаптер централна конзола
Металик боја –светло сива
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АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ТИП 4. –НОВО ПУТНИЧКО ВОЗИЛО СРЕДЊЕ КЛАСЕ
Р.бр

Захтеване минималне карактеристике

1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.

Тип возила
Облик каросерије
Врста погонског горива
Тип погона
Радна запремина мотора
Снага мотора
Тип мењача

7.
8.
9.
10.

Генерација мотора
Број врата
Број седишта
Дужина возила
Висина возила

11.
12.

Година производње
Гаранција

Поседује
ДА/НЕ

Путничко
Лимузина /Седан
Дизел
Погон на предње точкове
Од 1950 – 1990 cm3
Од 123 - 128 кW
Аутоматски, мин 8
брзина
Еуро 6
5 (пет)
5
Од 4.890 - 4.940 mm
±
5
Од 1.450 - 1.480 mm
%
2018/2019
4 године и 120.000 km

Р.бр

Додатна опрема

13.
14.
15.

Точкови алуминијумски, 8.5 Ј x 18, вишекраки дизајн, двобојне
Предња светла ЛЕД –Матриx фарови
Сензорски индикатор за упозорење на надолезећи саобраћај при
ходу уназад
Предњи и задњи паркинг сензори, камера за ход у назад
Сензорски индикатор за детекцију објеката са стране, унапредје,
електро преклопиви спољни ретровизори
Адаптивни темпомат , Сензор за избегавање судара са кочењем
Аларм, Head up display , Навигација НАВИ ПРО
Бежични пуњач, Пасивно откључавање врата са одложеним
кључем у џепу
Камера за читање саобраћајних знакова
Седишта Trim Cloth/Morrocana "Monita", Jet black, AGR Driver
Предње ветробранско стакло са апсорбцијом топлоте, Електро
подесиви ретровизори - електро преклопиви
Електро отварање предњих и задњих прозора
Премијум пакет климатизације: Сензор влажности, Полен филтер,
Тунел за вентилацију задњих седишта, дигитална клима у 2 зоне
Централно закључавање врата са даљинском командом
АБС, ЕСП, Сензор за праћење раздаљине, сензор за чеони судар,
Асистенција за праћење линија на путу, основна детекција пешака
Кишни сензор, Електрохроматско унутрашње огледало,
Аутоматска контрола осветљења, дневна светла
Резрвни точак
Боја:Металик - ABALONE WHITE/Бела

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Понуђене карактеристике

Поседује
ДА/НЕ

Остали захтеви:
Конкурсна документација за јавну набавку бр. 2/2019

Страница 9

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Понуђач је дужан да достави каталог возила из кога се јасно могу утврдити техничке
карактеристике понуђених возила.
Возила морају бити нова, некоришћена, произведена 2018. /2019. године
Возила се испоручују са обављеним техничким прегледом.
Гарантни рок: 4 године и 120.000 км.
Сервис и распрострањеност сервиса:
За сваку понуђену марку возила понуђач мора имати најмање 2 овлашћена сервиса на
територији града Београда.
На територији Републике Србије треба да постоји најмање пет овлашћених сервиса за возила
понуђена у закуп.
Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:
Квалитет испоручених возила мора у потпуности одговарати техничким захтевима из конкурсне
документације.
Контрола квалитета испоручених возила вршиће се по испоруци возила од стране овлашћених
лица наручиоца за пријем возила. O установљеним недостацима овлашћени представник
наручиоца је обавезан да састави записник о рекламацији и достави га добављачу нових
путничких возила која се узимају на лизинг. Добављач мора најкасније у року од 5 дана да
уочене недостатке отклони или замени возило на коме је уочен недостатак новим одговарајућим
возилом.
Рок испоруке: Максимално 7 (седам) дана од дана закључења уговора

ПОЛОВНО ВОЗИЛО БР. 1. ЗА ОТКУП КОЈЕ ЈЕ У ВЛАСНИШТВУ НАРУЧИОЦА
ПОДАЦИ:
Марка и тип возила

OPEL ASTRA I ENJOY 4DR B16DTL

Година производње

2016

Радна запремина мотора

1598

Снага мотора

81

Број шасије

WOLPD5E63GG140394

Број мотора

A3161555GWRX0855

Пређена километража

58000 km

Боја

E BRAON D

Број пређених километара се односи на дан 15.4.2019.године.
Возило је редовно сервисирано и у возном је стању.
Возило се откупљује у виђеном стању.
Заинтересована лица могу утврдити стање возила које нуди наручилац непосредним прегледом,
увидом на паркингу наручиоца, тако што ће упутити писани захтев за увид електронском
поштом на мејл: dejan.paunovic@aofi.rs.
Наручилац ће у року од два дана од дана пријема писаног захтева одговорити заинтересованом
лицу када може извршити увид.
Понуђену цену за заменска возила понуђач одређује након непосредног увида у возила која нуди
наручилац, с тим да у цену заменских возила (у виђеном стању) треба да буду урачунати сви
трошкови преузимања возила са локације наручиоца, као и преноса власништва.
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ПОЛОВНО ВОЗИЛО БР. 2. ЗА ОТКУП КОЈЕ ЈЕ У ВЛАСНИШТВУ НАРУЧИОЦА

Марка и тип возила

SKODA OCTAVIA A7 STYLE 2.0 TDI

Година производње

2016

Радна запремина мотора

1968

Снага мотора

110

Број шасије

TMBAJ6NE7H0117580

Број мотора

CRM 288423

Пређена километража

82000 km

Боја

9M CRNA METALIZIRANA

Број пређених километара се односи на дан 15.4.2019.године.
Возило је редовно сервисирано и у возном је стању.
Возило се откупљује у виђеном стању.
Заинтересована лица могу утврдити стање возила које нуди наручилац непосредним прегледом,
увидом на паркингу наручиоца, тако што ће упутити писани захтев за увид електронском
поштом на мејл: dejan.paunovic@aofi.rs.
Наручилац ће у року од два дана од дана пријема писаног захтева одговорити заинтересованом
лицу када може извршити увид.
Понуђену цену за заменска возила понуђач одређује након непосредног увида у возила која нуди
наручилац, с тим да у цену заменских возила ( у виђеном стању) треба да буду урачунати сви
трошкови преузимања возила са локације наручиоца, као и пренoса власништва.
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за
учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку
предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Р.бр

1.

2.

Да је регистрован код надлежног органа, ИЗЈАВА (Образац 1. у поглављу V ове
односно уписан у одговарајући регистар конкурсне
документације),
којом
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку
Да он и његов законски заступник није јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до
осуђиван за неко од кривичних дела као 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом
члан организоване криминалне групе, да конкурсном документацијом
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) ЗЈН);

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) ЗЈН);

4.

Да је поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде (чл. 75. ст. 2.
ЗЈН).
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:
Р.бр.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

1.

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
Да располаже довољним финансијским
капацитетом:
1) Да је понуђач у претходне три године
(2016., 2017. и 2018.) остварио укупан
пословни приход у минималном
износу од 10.000.000,00 динара без
ПДВ.

1.

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Понуђач испуњеност додатних
услова доказује достављањем
доказа у неовереним копијама уз
понуду.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
Да располаже довољним техничким
капацитетом:
1) Да понуђач на територији града Београда има
најмање два овлашћена сервиса за сваку
понуђену марку аутомобила.
2) Да на територији Републике Србије постоји
најмање пет овлашћених сервиса за возила
понуђена у закуп.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и додатних услова за
учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних
услова под редним бројем 1. и 2. у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне документације), којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће
у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН,
дефинисане овом конкурсном документацијом.
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том
случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 7. у
поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају
заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне документације),
Конкурсна документација за јавну набавку бр. 2/2019
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мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
 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.
 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи
од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Докази које ће наручилац захтевати су:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу
обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра.
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу
обавезних услова – Доказ:
Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре.
Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је
поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и
кривично дело примања мита;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
Конкурсна документација за јавну набавку бр. 2/2019
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мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу
обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
ДОДАТНИ УСЛОВИ
1) Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних
услова – Доказ:
1. Извештај о бонитету за јавне набавке (BON – JN) издат од Агенције за привредне регистре за
2016., 2017. i 2018. годину. Уколико АПР још увек не издаје податке за 2018. годину, понуђачи
могу доставити за 2018. годину потписан и оверен Биланс стања и Биланс успеха.
2) Технички капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу додатних
услова – Доказ:
1. Списак овлашћених сервиса за понуђену марку аутомобила на територији града Београда,
(најмање 2 (два), потписан и оверен од стране произвођача или генералног увозника.
2. Списак овлашћених сервиса за понуђену марку аутомобила на територији Републике Србије
за возила понуђена у закуп, (најмање 5 (пет), потписан и оверен од стране произвођача или
генералног увозника.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре
не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78.
ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, и то:
доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води
Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет
стреници Агенције за привредне регистре - www.апр.гов.рс.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним
органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.
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АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума:
„НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“ : максимално 100 пондера
Формула за израчунавање пондера по овом елементу критеријума:
најнижа цена x 100
НПЦ= --------------------------------цена појединачне понуде
За овај елеменат
пондера.

критеријума, за евентуално захтевано авансно плаћање додељиваће се 0

Елементи критеријума, односно начин, 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 укупну цену (разлика између
понуђене укупне цене закупа за 48 месеци и понуђене цене за откуп половних возила
наручиоца), као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок
испоруке возила.
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АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1. Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл.
75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 1)
2. Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 2)
3. Образац Понуде (Образац 3)
4. Образац Структура цене (Образац 4)
5. Модел уговора (Образац 5)
6. Менично овлашћење (Образац 6)
7. Изјава (Образац 7)
8. Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН (Образац 8)
9. Образац трошкова припреме понуде (Образац 9)
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АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________________________________________ у поступку јавне набавке
бр. 2/2019 – набавка нових путничких возила путем оперативног лизинга и откуп половних
возила наручиоца, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН);
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)
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75.
ст. 2. ЗЈН);
Понуђач испуњава додатне услове:
Да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно :
1. Да је понуђач у претходне три године (2016., 2017. и 2018.) остварио укупан пословни
приход у минималном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ.
Да располаже неопходним техничким капацитетом, односно :
1. Да на територији града Београда има најмање два овлашћена сервиса за понуђене марке
аутомобила.
2. Да на територији Републике Србије постоји најмање пет овлашћених сервиса за возила
понуђена у закуп.
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки
понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.
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АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач ____________________________________________________________ у поступку
јавне набавке бр. 2/2019 – набавка нових путничких возила путем оперативног лизинга и откуп
половних возила наручиоца, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН);
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)
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст.
2. ЗЈН).
Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.

___________________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
НАБАВКА НОВИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ПУТЕМ ОПЕРАТИВНОГ ЛИЗИНГА И
ОТКУП ПОЛОВНИХ ВОЗИЛА НАРУЧИОЦА
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

ПОНУДУ ПОДНОСИ :
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђача
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АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
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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АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
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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АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ЈН БР. 2/2019 - НАБАВКА НОВИХ ПУТНИЧКИХ
ВОЗИЛА ПУТЕМ ОПЕРАТИВНОГ ЛИЗИНГ И ОТКУП ПОЛОВНИХ ВОЗИЛА
НАРУЧИОЦА
Тип 1. - ново путничко возило средње класе __________________________________________
(марка и модел)
Месечна закупнина (без ПДВ)

динара/евра

Месечна закупнина (са ПДВ)

динара/евра

Период плаћања закупнине

48 месеци

Укупан износ закупнине за све време трајања
закупа (48 месеци) (без ПДВ)
Укупан износ закупнине за све време трајања
закупа (48 месеци) (са ПДВ)

динара/евра
динара/евра

Тип 2. - ново путничко возило средње класе __________________________________________
(марка и модел)
Месечна закупнина (без ПДВ)

динара/евра

Месечна закупнина (са ПДВ)

динара/евра

Период плаћања закупнине

48 месеци

Укупан износ закупнине за све време трајања
закупа (48 месеци) (без ПДВ)
Укупан износ закупнине за све време трајања
закупа (48 месеци) (са ПДВ)

динара/евра
динара/евра

Тип 3. - ново путничко возило средње класе __________________________________________
(марка и модел)
Месечна закупнина (без ПДВ)

динара/евра

Месечна закупнина (са ПДВ)

динара/евра

Период плаћања закупнине

48 месеци

Укупан износ закупнине за све време трајања
закупа (48 месеци) (без ПДВ)

динара/евра

Укупан износ закупнине за све време трајања
закупа (48 месеци) (са ПДВ)

динара/евра

Тип 4. - ново путничко возило више класе ____________________________________________
(марка и модел)
Месечна закупнина (без ПДВ)

динара/евра

Месечна закупнина (са ПДВ)

динара/евра

Период плаћања закупнине
Укупан износ закупнине за све време трајања
закупа (48 месеци) (без ПДВ)
Укупан износ закупнине за све време трајања
закупа (48 месеци) (са ПДВ)
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Укупно за сва четири аутомобила:
Месечна закупнина (без ПДВ)

динара/евра

Месечна закупнина (са ПДВ)

динара/евра

Период плаћања закупнине

48 месеци

Укупан износ закупнине за све време трајања закупа (48
месеци) (без ПДВ)

динара/евра

Укупан износ закупнине за све време трајања закупа (48
месеци) (са ПДВ)

динара/евра

Понуђена цена за половна возила Наручиоца (без ПДВ)

динара/евра

Разлика у цени између закупа нових и цене понуђених
половних возила (без ПДВ)

динара/евра

Рок испоруке нових возила (максимално 7 радних дана)
Укупна уговорена вредност закупа
плаћаће се на основу уредно
достављаних фактура са исказаном
месечном вредношћу закупа за
претходни месец а у року до 45 дана
од дана пријема фактуре

Начин и рок плаћања

Гарантни рок
4 године и 120.000 km
Место испоруке
Рок важења понуде (најмање 30 дана)

Датум

Понуђач
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 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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(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у вези са
овом набавком.
Ред.
Бр.

1.

2.

(ком)
НОВО ПУТНИЧКО ВОЗИЛО
(марка и тип возила и година
производње)
Тип 1 - Путничко возило средње
класе :
______________________________
_____________________________
Тип 1 - Путничко возило средње
класе :
______________________________

Месечни
износ закупа
у
дин./еврима
без ПДВ

ПДВ

Месечни
износ закупа
у дин./еврима
са ПДВ

1

1

_____________________________
3.

Тип 1 - Путничко возило средње
класе :
______________________________

1

_____________________________
4.

Тип 1 - Путничко возило више
класе :
______________________________

1

_____________________________
УКУПНО
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Укупан износ
закупа за 48
месеци без
ПДВ у
дин./еврима

ПДВ

Укупан износ
закупа за 48
месеци са ПДВ
у дин./еврима

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Ред.
Бр.

ПОЛОВНО ПУТНИЧКО Јед.мере
(ком)
ВОЗИЛО ЗА ОТКУП

1.

Путничко возило
OPEL ASTRA

Јединична цена
без ПДВ-а у
дин./еврима

Укупно без
ПДВ
у дин./еврима

1

Путничко возило
2.

SKODA OCTAVIA

1
УКУПНО

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Ред.бр
1

ЦЕНА ЗАКУПА НОВИХ ВОЗИЛА БЕЗ ПДВ-А НА 48 МЕСЕЦИ

2

ПДВ:

3

УКУПНА ЦЕНА ЗАКУПА НОВИХ ВОЗИЛА СА ПДВ НА 48 МЕСЕЦИ:

4

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА ПОЛОВНА ВОЗИЛА БЕЗ ПДВ-А:

5

РАЗЛИКА У ЦЕНИ ИЗМЕЂУ ЗАКУПА НОВИХ И ЦЕНЕ ПОЛОВНИХ
ВОЗИЛА БЕЗ ПДВ-а:

Напомена: Понуђач заокружује валуту у којој нуди цену.

Место и датум:
______________________________
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Понуђач
____________________________

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(ОБРАЗАЦ 5)

МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О НАБАВЦИ НОВИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ПУТЕМ ОПЕРАТИВНОГ
ЛИЗИНГА (ЗАКУПА) И ОТКУПОМ ПОЛОВНИХ ВОЗИЛА НАРУЧИОЦА
Закључен између:
Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије ад Ужице,
Улица Љуба Стојановића бр. 5, 31000 Ужице
ПИБ 1039821 , МБ 20069244 ,
Број рачуна: 840-926621-91 Назив банке: Управа за трезор
Телефон: 011/6558-250 Телефакс: 011/3121-696
кога заступа генерални директор Дејан Вукотић
(у даљем тексту: Наручилац)
и
...................................................................................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .................................................................................
ПИБ:.......................... Матични број: .....................................................................................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:..........................................................................
Телефон:...............................................Телефакс.....................................................................................
кога заступа..............................................................................................................................................
(у даљем тексту : Добављач)
Основ уговора:
ЈН Број 2/2019 – набавка нових путничких возила путем оперативног лизинга и откуп половних
возила наручиоца
Број и датум одлуке о додели уговора: ................................................................................................
Понуда изабраног понуђача бр. ................................од.........................................................................
Члан 1.
Овим уговором уређују се међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна у послу
закупа четири фабрички нова, некоришћена путничка возила, без стицања права својине, са
временским трајањем од 48 месеци као и откуп половних возила Наручиоца од стране
Добављача нових возила.
Уговорне стране констатују:
 да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 124/12, 14/2015 и 68/2015), на основу позива за подношење понуда за набавку
нових путничких возила путем оперативног лизинга и откупа половних возила,
објављеног дана 25.4.2019. године на Порталу јавних набавки и својој интернет страници
www.аофи.рс, спровео отворени поступак, ЈН бр. 2/2019;
 да је Добављач, дана ___________ 2019. године доставио понуду заведену под бројем
_____________ , која се са структуром цене налази у прилогу уговора и саставни је део
овог уговора;
 да понуда Добављача за набавку четири нова путничка возила путем оперативног
лизинга и откуп два половна возила Закупца, у потпуности одговара условима из
конкурсне документације и техничким спецификацијама из конкурсне документације,
које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;
 да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде
Добављача и Одлуке о додели уговора број: ____________ од _________2019. године,
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изабрао Добављача за набавку добара у закуп а истовремено откуп својих половних
возила.
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка четири нова путничка возила путем оперативног лизинга
(закупа) , и откуп половних возила наручиоца у складу са Техничком спецификацијом у прилогу
и условима из Конкурсне документације.
Предмет оперативног лизинга (закупа) су следећа путничка возила:
Марка и модел

Број шасије

Број мотора

Година
производњ.

1.
2.
3.
4.
(Добављач попуњава)
Закуп са укљученим услугама се уговара на период од 48 месеци и пређених 120.000 km за свако
од возила, са почетком од дана преузимања возила у закуп а престаје када уговор истекне и
предмет закупа буде враћен Добављачу.
Добављач се обавезује да истовремено са предајом нових возила у закуп изврши откуп половних
возила у власништву наручиоца и то:
Марка и модел

Број шасије

Број мотора

Година
производњ.

1. OPEL ASTRA I ENJOY 4DR
B16DTL

WOLPD5E63GG140394

A3161555GWRX
0855

2016

2. SKODA OCTAVIA A7 STYLE
2.0 TDI

TMBAJ6NE7H0117580

CRM 288423

2016

Члан 3.
Укупну уговорену вредност за ову јавну набавку, представља разлика у цени између укупне
цене закупа нових возила за период од 48 месеци ____________дин/еур и понуђене цене за два
половна возила у власништву наручиоца ______________дин/еур, и без ПДВ износи
_________________ динара/еура. (попуњава понуђач)
Месечни износ закупнине уговара се на износ од:
За ново путничко возило Тип 1 - _______________________________ - ______________
динара/еур без ПДВ, на шта се има обрачунати и плаћати ПДВ у складу са Законом.
За ново путничко возило Тип 2 - _______________________________ - ______________
динара/еур без ПДВ, на шта се има обрачунати и плаћати ПДВ у складу са Законом.
За ново путничко возило Тип 3 - _______________________________ - ______________
динара/еур без ПДВ, на шта се има обрачунати и плаћати ПДВ у складу са Законом.
За ново путничко возило Тип 4 - _______________________________ - ______________
динара/еур без ПДВ, на шта се има обрачунати и плаћати ПДВ у складу са Законом.
Укупна цена закупа за четири нова путничка возила, са свим урачунатим трошковима, за период
од 48 месеци износи без ПДВ _________________ динара а са ПДВ_______________ динара.
Укупна цена половног заменског возила које Наручилац уступа Добављачу на име исплате дела
уговорене вредности закупа износи _______________ динара.
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Страница 28

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Уговорне стране споразумно утврђују да Добављач прихвата да на име исплате дела уговорене
цене за закуп нових возило, откупи два половна возила Наручиоца
по цени
од
________________ дин/еур, утврђеној у понуди Добављача .
Добављач се обавезује да два половна возила Наручиоца преузме у року од 7 (седам) дана од
закључења уговора.
Члан 4.
Висина месечне закупнине из члана 3. овог уговора је фиксна за све време трајања закупа.
Наручилац је уговорену месечну вредност закупа дужан плаћати на основу уредно достављене
фактуре Добављача за претходни месец у року до 45 дана од дана достављања фактуре.
У случају да је цена изражена у еурима (ЕУР), Добављач ће фактурисање вршити у динарима
прерачуном по средњем курсу НБС на дан фактурисања.
Плаћање се врше у динарима уплатом на рачун Добављача бр. ________________ код
банке______________________.
У цену је урачуната употреба возила у закупу у пројектованом броју од 120.000 км по једном
возилу за период трајања закупа.
Члан 5.
Рок за испоруку нових возила из става 1. овог члана је _____________ радних дана (најдуже 7
радних дана) од дана закључења уговора.
Члан 6.
У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора кривицом Добављача , Добављач је дужан
да Наручиоцу плати накнаду за кашњење од 0,2% дневно за сваки дан кашњења а највише до
10% укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а.
Плаћање накнаде из става 1. овог члана доспева у року од 10 (десет) дана од дана достављања
фактуре Добављачу од стране Наручиоца за плаћање накнаде за кашњење
Члан 7.
Добављач се обавезује да Наручиоцу преда у закуп нова возила у исправном стању не старија од
2018. године, осигурана, са регистарским таблицама, саобраћајним дозволама и овереним
овлашћењем за употребу возила и свом потребном опремом наведеној у прихваћеној понуди.
Примопредају врше лица које уговорне стране овласте. Приликом примопредаје уговорне стране
сачиниће записник о примопредаји. Уколико возило не одговара захтеваним техничким
карактеристикама, Наручилац ће извршити рекламацију уочених недостатака и несагласности.
Све трошкове отклањања недостатака по рекламацији сносиће у целости Добављач.
Члан 8.
Добављач је дужан да обезбеди :
- обавезно осигурање од одговорности, са зеленом картом за покриће изван територије
Републике Србије;
- потпуно (100%) Каско осигурање возила у земљи и иностранству, без учешћа
осигураника у штети, са укљученим свим ризицима који се уобичајено покривају код те
врсте осигурања (оштећење, крађа);
- Каско осигурање не обухвата оштећења точкова (пнеуматика, фелни), штете на картеру и
управљачком механизму возила, као ни губитак кључа.
- Добављач обезбеђује 24-часовну помоћ на путевима на територији Републике Србије,
односно континенталног дела Европе
- Ако је за отклањање оштећења или квара на возилу потребно више од 1 (једног) дана,
Добављач обезбеђује заменско возило
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-

Заменско возило се може користити до отклањања квара на изнајмљеном возилу, а ако је
возило достављено Наручиоцу изван територије Републике Србије, онда се то возило
може користити изван Републике Србије највише до 4 (четири) дана.
Члан 9.

Добављач се обавезује да региструје возила и да врши њихов технички преглед и комплетно
одржавање током трајања закупа.
У саобраћајној дозволи мора бити као корисник наведена Агенција за осигурање и финансирање
извоза Републике Србије ад Ужице
Редовно и ванредно сервисирање возила, у гарантном и вангарантном року, врши искључиво
Добављач.
Списак овлашћених сервиса представља саставни део понуде.
Сервисирање и поправка возила од стране других лица није дозвољена.
Члан 10.
Наручилац је дужан да предмете закупа користи и одржава у исправном стању са пажњом
доброг привредника.
Наручилац је дужан да предмет закупа по протеку рока закупа врати Добављачу у исправном
стању са комплетном стандардном опремом, документацијом возила и свим кључевима.
Члан 11.
Добављач је обавезан да најкасније у року од 5 дана од дана закључења уговора, преда
Наручиоцу две оригинал сопствене бланко потписане и оверене менице са меничним
овлашћењем којим гарантује уредно извршење својих уговорних обавеза и то:
За добро извршење посла - у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а са роком
важности 30 дана дуже од рока за извршење уговорних обавеза;
Сопствена бланко меница и менично овлашћење мора бити потписана од стране одговорног
лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа код пословних банака.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница код Народне банке Србије а као доказ
изабрани понуђач уз менице доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од
пословне банке изабраног понуђача.
Понуђач уз сопствене бланко потписане и оверене менице са меничним овлашћењем, предаје и
копију картона депонованих потписа као и копију захтева за регистрацију менице овереног од
стране пословне банке понуђача.
За све време трајања уговора, наручилац је у поседу меница све до испуњења уговорних обавеза
након чега ће менице бити враћене Добављачу. Меница са меничним овлашћењем биће поднета
на наплату уколико понуђач не изврши своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором.
Члан 12.
Уколико Добављач не испуни своје обавезе предвиђене било којом одредбом овог Уговора,или
касни са извршењем обавеза, Наручилац задржава право да једнострано раскине Уговор, без
претходне опомене и остављеног отказног рока и да наплати уговорену казну у износу од 10%
од уговорене вредности без ПДВ путем активирања примљених средстава обезбеђења.
Члан 13.
У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, Наручилац може након закључења уговора о
јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке с тим
да се вредност уговора може повећати максимално 5% од укупне вредности првобитно
Конкурсна документација за јавну набавку бр. 2/2019
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закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од
вредности из члана 39.став 1. Закона.
У случају из претходног става уговорне стране ће закључити анекс уговора којим ће регулисати
повећање уговорене вредности.
Члан 14.
Под вишом силом сматрају се догађаји и околности који ометају, спречавају или онемогућавају
вршење уговорених обавеза, а по својој природи су такви да на њих уговорне стране не могу да
утичу.
Ниједна од уговорених страна неће бити одговорна за неиспуњење преузетих обавеза из овог
Уговора, за случај више силе.
О наступу више силе ометана страна је дужна да обавести другу уговорну страну најкасније у
року од 24 часа. У обавештењу се мора означити врста више силе и одредити накнадни рок за
извршење преузетих обавеза.
Уговорна страна, коју је погодила виша сила, мора накнадно доказати случај више силе,
документима које потврђују надлежни органи.
Члан 15.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране .
У случају да Добављач поседује Опште услове пословања, модел уговора о лизингу и
евентуалну пратећу документацију којом се уређују међусобни односи о оперативном лизингу
возила Добављача, Наручилац ће исте прихватити и потписати чиме ће постати саставни део
овог Уговора.
Члан 16.
Сва спорна питања до којих може доћи у реализацији овог уговора решаваће се најпре
споразумно, а у случају судског спора надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 17.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна
задржава по 3 (три) примерка.

ДОБАВЉАЧ

_____________________________

НАРУЧИЛАЦ
Генерални директор
МП
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Образац 6.
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
За добро извршење посла
(Доставља изабрани понуђач приликом закључења уговора)
На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења
јединствених инструмената платног промета
ДУЖНИК: _________________________
М.Б.:
_________________________ (унети одговарајуће податке
ПИБ:
_________________________
дужника – издаваоца менице)
ТЕКУЋИ РАЧУН: ________________________ КОД БАНКЕ: ______________________
ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
- за корисника бланко сопствене менице –
КОРИСНИК: Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице,
31000 Ужице, Љуба Стојановића бр. 5 (у даљем тексту: Поверилац)
Јавна набавка бр. 2/2019 - Набавка нових путничких возила путем оперативног лизинга и
откуп половних возила наручиоца
Предајемо Вам две бланко сопствене менице и овлашћујемо Повериоца, да предате менице број
_____________ и ___________ (унети серијски број меница) може попунити у износу од
_____________ (______________________________ динара), 10% од укупне вредности уговора
без ПДВ за добро извршење посла.
Овлашћујемо Повериоца да попуни менице за наплату на износ од ___________
(__________________________________ динара) и да иницира наплату бланко сопствене менице
са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа по
виђењу, те да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату са
свих рачуна Дужника______________________________________ (унети одговарајуће податке
дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу), код банака, а у корист Повериоца
Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице, 31000 Ужице,
Љуба Стојановића бр. 5 (у даљем тексту: Поверилац, а у сврху финансијског обезбеђења по
Уговору заведеном код Повериоца – под бројем ______________од_________________, и код
Дужника под бројем _________________________ од _________________________.
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих наших
рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима
уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и
на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника,
статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је
потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника ______________________________
(унети име и презиме овлашћеног лица).
Рок важности меница мора бити 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се
за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност меница мора
да се продужи за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење уговорне обавезе.
Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један)
примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.
Место и датум: ________________
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(ОБРАЗАЦ 7.)

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 бр. 2/2019 - набавка нових путничких возила путем оперативног лизинга и откуп
половних возила наручиоца, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.
Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 8.)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2.
ЗАКОНА

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

ИЗЈАВУ
Понуђач............................................................................................................................у поступку
јавне набавке бр. 2/2019 - набавка нових путничких возила путем оперативног лизинга и
откуп половних возила наручиоца, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 9.)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _______________________________ [навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

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

Датум:

М.П.
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VI 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: СРПСКА БАНКА, улица Савска бр. 25, Београд, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку бр. 2/2019 - набавка нових путничких возила путем оперативног
лизинга и откуп половних возила наручиоца, - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27. маја 2019. године до 11,00
часова.
Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан када
наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана (нпр. уколико последњи дан рока за
подношење понуда пада у суботу, када наручилац не ради, рок у тој ситуацији истиче првог
наредног радног дана, односно у понедељак, уколико понедељак није нерадан дан - нпр.
државни празник).
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.
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 и неотворена ће бити враћена понуђачу.
Понуда мора да садржи читко попуњене, оверене и потписане све обрасце из конкурсне
документације.
3. ПАРТИЈЕ
Набавка није обликована по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца, са назнаком:
„Измена, допуна односно опозив понуде за јавну набавку добара ЈН бр. 2/2019 - набавка
нових путничких возила путем оперативног лизинга и откуп половних возила наручиоца НЕ ОТВАРАТИ”
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
Конкурсна документација за јавну набавку бр. 2/2019
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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.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 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.
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 из члана 75. тачке 1-4,
у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,
а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. 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,
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,
Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова чл. 75 тачке 1-3, у складу
са Упутством како се доказује испуњеност услова. Понуђачи из групе понуђача одговарају
неограничено солидарно према наручиоцу.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Начин, рок и услови плаћања
Плаћање месечног закупа возила се врши у динарима уплатом на рачун Добављача на основу
уредно достављене фактуре Добављача за претходни месец а у року до 45 дана од пријема
фактуре.
У случају да је цена изражена у еурима (ЕУР) Добављач ће фактурисање вршити у динарима,
прерачунато по средњем курсу НБС на дан фактурисања.
Наручилац ће након преузимања половних возила од стране Добављача извршити фактурисање
према уговореној цени за откуп возила из понуде.
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Понуђач треба да у обрасцу понуде наведе укупну цену у динарима са и без пореза на додату
вредност.
У понуђену цену морају бити укључени сви трошкови које понуђач има у вези са извршењем
набавке.
Цена може бити исказана у еурима (ЕУР).
Цена не може бити исказана у некој другој страној валути.
За прерачунавање цене која је исказана у еурима узима се средњи курс Народне банке Србије,
на дан када је започето отварање понуда.
Понуђена цена је фиксна.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона.
11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуде.
Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор 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. 2/2019“.
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.
12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид)
код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
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Наручилац је предвидео врсту средстава финансијског обезбеђења којима добављачи обезбеђују
испуњење својих уговорних обавеза .
Добављач коме буде додељен уговор, обавезан је да најкасније у року од 5 дана од дана
закључења уговора, преда Наручиоцу оригинал сопствену бланко потписану и оверену меницу
са меничним овлашћењем и то:
За добро извршење посла - у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а са роком
важности 30 дана дуже од рока за извршење уговорних обавеза;
Сопствена бланко меница и менично овлашћење мора бити потписана од стране одговорног
лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа код пословних банака.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница код Народне банке Србије а као доказ
изабрани понуђач уз менице доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од
пословне банке изабраног понуђача.
Понуђач уз сопствене бланко потписане и оверене менице са меничним овлашћењем, предаје и
копију картона депонованих потписа као и копију захтева за регистрацију менице овереног од
стране пословне банке понуђача.
За све време трајања уговора, наручилац је у поседу меница све до испуњења уговорних обавеза
након чега ће менице бити враћене Добављачу. Меница са меничним овлашћењем биће поднета
на наплату уколико понуђач не изврши своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором.
14. 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 и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац Изјаве је дат на обрасцу X.
15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао
да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на имејл
branislav.djosic@aofi.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права
се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим
уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом
захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два 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 седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико
је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели
уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за
подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.
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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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
назив и адресу наручиоца;
податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
чињенице и доказе којима се повреде доказују;
потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(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.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши:
- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена
вредност није већа од 120.000.000 динара;
- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена
вредност није већа од 120.000.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: ЈН 2/2019;
(7) сврха: ЗЗП;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под
тачком 1, или
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) и (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), или
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
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АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим
прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
16. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити достављен извршиоцу услуге коме је додељен у року од 8 дана
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
17. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
У складу са чланом 115. ЗЈН наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без
спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке с тим да се вредност
уговора може повећати максимално 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при
чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39.став 1.
Закона.
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