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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
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јавне набавке мале вредноси број 09/16 ,бр. 01-1405 од 08.09.2016.године и Решења о
образовању комисије за јавну набавку мале вредности број 09/16 ,број 01-1405/1 од
09.09.2016.године, припремљена је:
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за јавну набавку мале вредности – куповина путничког
аутомобила на лизинг
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Завод за стоматологију Крагујевац,улица Змај Јовина 32, 34000 Крагујевац,
www.zzstomkg.rs,E-mail.zstomkg@mts.rs
(у даљем тексту;Наручилац) позива понуђаче да поднесу своје писмене понуде у складу
са конкурсном документацијом,ради закључења уговора о јавној набавци мале
вредности;куповина путничког аутомобила на-лизинг,ОРН-34100000
Матични број;17228439 ПИБ:101508979 Број текућег рачуна:840-495661-40
Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају
обавезне услове предвиђене чл.75. и 76.ЗЈН, који су ближе одређени конкурсном
документацијом.
2. Врста поступка јавне набавке:спроводи се према одредбама:
-Закона о јавним набавакама које се односе на поступак јавне набавке мале
вредности(„Сл.гласник:РС“124/2012,14/15 и 68/15).
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности бр. 09/16 су добра – куповина путничког
аутомобила на лизинг.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Не спроводи се резервисана јавна набавка.
6. Контакт (лице или служба): Снежана Петровић
Тел/факс:034/366530
Е-mail.zstom@mts.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.09/16 су добра– куповина путничког аутомобила на лизинг.
Назив и ознака из општег речника набавке: Путнички аутомобил – 34100000

3

III ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА ,КОНТРОЛА И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,
РОК ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
СПЕЦИФИКАЦИЈА
јавне набавке куповине путничког аутомобила на лизинг

Р.бр.
1
1.

Назив
2
Путничко
возило:
Škoda Octavia
Activa
1.2 TDI

Јед.
мере
3

Опис понуђеног возила
Кол.
4

Ком.

1

Опис
5
*Тип возила: путничко
*Облик каросерије:
-лимузина*Врста погонског возила:
- бензин* Генерација мотора
-Еуро 6* Тип мењача
-мануелни 5+1
* Тип погона: -напред* Број врата:
5(пет)
* Број седишта: 5(пет)
* Боја каросерије
-сива металик* Радна запремина мотора
-од1.150ццм до 1.200 ццм
* Снага мотора
-60 кw до 65 kw
* Дужина возила
-од 4.650 до 4.700 мм
*Међуосовинско растојање
-од 2.650 до 2.700мм
* Висина возила
-од 1.450 до 1.500
*Запремина пртљажника
-мин 550 лит
*Година производње
-2016Минимална захтевана
опрема
-Аирбаг за возача,сувозача и
предњи бочни Аирбаг-ови
-Ваздушне завесе
-АБС,EСП
-Диск кончнице напред и
назад
-Подсетник
сигурносног
појаса за возача
4
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-Индикатор
притиска
у
пнеуматицима
-Путни рачунар
-Темпомат
-Централно закључавање
-Серво волан подесив по
висини и дубини
-Седиште возача подесиво по
висини
-Електроподесиви
са
грејачима
спољашњи
ретровизори
-Електр подизачи предњих
стакала
-Клима уређај мануелни
-Три наслона за главу назад
-Дељив
склопив
наслон
задњег седишта
-Челичне фелне 15'
-Резервни точак челична
фелна 15“са гумом пуних
димензија
Минимална
гаранција

захтевна

-Мотор минимум 4 године
(48 месеци) или минимум
100.000 км пређених
-Обезбеђен
овлашћени
сервис на територији Града
Крагујевца

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Наручилац је у Спецификацији набавке прецизно одредио предмет набавке, како би
понуђачи могли да припреме прихватљиве понуде које ће бити у складу са потребама
наручиоца.

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
_____________________

М.П.
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
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 је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) – Решење Народне
банке Србије за обављање послова финансијског лизинга (за даваоца
лизинга).
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуда. (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.1.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чл. 76. Закона, и то:
6) Да није био у блокади дужој од 7 дана у последњих 6 месеци;
7) Да има најмање 1 (један) салон који користи за продају возила;
8) Да има најмање 1(једног) запосленог који ради на пословима
комерцијалисте.

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 и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

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.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 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; 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 мита, кривично дело преваре
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) и тач. 5)Закона - Доказ:
Правна лица: Потврда 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.
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке,ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
Предузетници: Потврда 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.
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима.
Физичка лица: Потврда да је измирио доспеле порезе,доприносе и друге јавне
дажбине.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде 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 Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације.
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Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: Решење Народне банке Србије за
обављање послова финансијског лизинга (за даваоца лизинга).
6) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве
(Образац изјаве, дат је у поглављу V). Изјава мора да буде потписана од стране
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група
понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
7) Додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76.
Закона, понуђач доказује достављањем изјаве.
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава обавезне услове из
члана 75. став 1. тач. 1. до 5. Закона, као и додатнe услове, који су предвиђени
Конкурсном документацијом
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове за учешће из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) Закона, као и додатне услове, и то у истом облику и на начин како се то
тражи за понуђача.
.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Додатне услове, сви чланови групе понуђача испуњавају заједно.
Понуђач, као и сваки понуђач из групе понуђача у поступку јавне набавке мора
доставити Изјаву из тач. 6. Услова за учешће у поступку набавке, којом потврђује
да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је
ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона), на обрасцу Изјаве ( дат у
поглављу V).
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 ), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. Закона, осим услова из чл. 75. став 1. тачка 5) Закона - Решење Народне банке
Србије за обављање послова финансијског лизинга (за даваоца лизинга), које се
доставља у виду неоверене фотокопије.
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 V ), потписану од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
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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 пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
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 ће проверити да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести
назив
понуђача] у поступку јавне набавке добра – куповина путничког аутомобила на лизинг
број 09/16, испуњава све услове из чл. 75. и 76. 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) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине ,као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде.
5) Понуђач испуњава додатне услове из чл.76.ЗЈН и то:
- Да није био у блокади дужој од 7 дана у последњих 6 месеци;
- Да има најмање 1 (један) салон који користи за продају возила;
- Да има најмање 1(једног) запосленог који ради на пословима
комерцијалисте.

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
_____________________

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести
назив
подизвођача] у поступку јавне набавке добара – куповина путничког аутомобила на
лизинг број 09/16 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) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији).
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине ,као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде.
5) Подизвођач испуњава додатне услове из чл.76.ЗЈН и то:
- Да није био у блокади дужој од 7 дана у последњих 6 месеци;
- Да има најмање 1 (један) салон који користи за продају возила;
- Да има најмање 1(једног) запосленог који ради на пословима
комерцијалисте.

Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
_____________________

М.П.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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4. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач је дужан да у понуди достави:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока
за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је
додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци.
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ЈНМВ број: 09/2016
ПОНУЂАЧ-ДУЖНИК:__________________________________________
Седиште:___________________________________________
Матични број:_______________________________________
Порески идентификациони број ПИБ:___________________
Текући рачун:_______________________________________
Код банке:__________________________________________
ИЗДАЈЕ:
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
- за корисника сопствене менице –
КОРИСНИК: Завод за стоматологију, Крагујевац ул.Змај Јовина бр.32 34000
Крагујевац.
Предајемо Вам 1 (једну) сопствену бланко соло меницу, евидентирану у
Регистру
меница
и
овлашћења
Народне
банке
Србије,
серије
__________________________________ ,и овлашћујемо Корисника као повериоца, да
предату меницу може попунити на износ од _________________ динара (у висини од
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а), за јавну набавку куповине путничког
аутомобила на лизинг, ЈНМВ број 09/16, по јавном позиву за подношење понуда, а по
основу гаранције за озбиљност понуде.
Рок важења ове менице је 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда..
Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да у своју корист безусловно и
неопозиво, „без протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих
рачуна понуђача-дужника.
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату - плаћање изврши на терет
свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у
случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања
приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог
овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за
наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање
и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања
нових правних субјеката од стране Дужника.
Меница
је
потписана
од
стране
овлашћеног
лица
за
заступање___________________ (име и презиме) и чији се потпис налази у картону
депонованих потписа код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два ) истоветна примерка, од којих 1
(један) за дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавања овлашћења

Дужник-издавалац менице
М.П.

______________________

_____________________
потпис овлашћеног лица понуђача
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗДАВАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА

Безпоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати
НАРУЧИОЦУ средство финансијског обезбеђења-бланко сопствену меницу,као
гаранцију за добро извршење посла.Такође, обавезујемо се да ћемо пре уручивања
менице и меничног овлашћења извршити његову регистрацију у складу са одлуком
НБС о ближимусловима, садржину и начину вођења Региста меница и овлашћења
(Сл.гл. РС 56/11) и доставити потврду о регистрацији.Сагласни смо да се, по захтеву
НАРУЧИОЦА, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети Банци код које
се води рачун ИЗВРШИОЦА и то у случају да ИЗВРШИЛАЦ једнострано раскине
уговор или значајно закасни са испуњењем уговорене обавезе.Сагласни смо да уз
бланко оверену меницу приложимо и:
1. Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат од стране банке
код које се води рачун ИЗВРШИОЦА, на којој се јавно виде депоновани потписи
и печат фирме ИЗВРШИОЦА, оверену оригиналним печатом банке са датумом
овере.
2. Менично овлашћење да се меница, без сагласности ИЗВРШИОЦА, може
поднети пословној банци на наплатуу износу од 10% од укупне вредности
уговора без ПДВ-а у случају неиспуњења уговорених обавеза,значајног
закашњења са квалитативним пријемом уговорених обавеза или једностраног
раскида уговора.

У ______________________

М.П.

Дана _______________

Понуђач
________________________
________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)
________________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду,а меница,овлашћење и картон депонованих
позписа се достављају приликом потписивања уговора.
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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: Завод за стоматологију, ул.Змај Јовина бр.32,34000
Крагујевац.: ,,Понуда за јавну набавку добра – куповина путничког аутомобила на
лизинг, ЈНМВ бр. 09/16 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
22.09.2016.године до 12,00 часова.
Поступак јавног отварања понуда обавиће се истог дана, 22.09.2016.године у 12,30
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.
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 исте ће се по окончању поступка отварања понуда, вратити
неотворене понуђачу, са назнаком да су поднете неблаговремено.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 11 дана од отварања понуда
Понуда мора да садржи:
1.Доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне
набавке и
2. Попуњене, потписане и оверене печатом понуђача обрасце и табеле, предвиђене
конкурсном документацијом, и то:
• Образац понуде и образац структуре цене-поглавље VII и VIIа
• Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75. и 76. ЗЈН, као и за подизвођача–
уколико се подноси понуда са подизвођачем-поглавље V
• Споразум чланова групе понуђача о учешћу у заједничкој понуди – уколико
понуду подноси група понуђача
• Модел уговора-поглавље X
• Образац трошкова припреме понуде-поглавље XI
• Образац изјаве о независној понуди-поглавље XII
• Образац изјаве понуђача о издавању средства финансијског обезбеђења и
менично овлашћење -поглавље V тачка 4.
• Бланко сопствену меницу за озбиљност понуде (понуђач је дужан да уз меницу
достави менично овлашћење и да на дан подношења понуде достави копију
важећег ОП обрасца)
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• Спецификацију са техничким карактеристикама понуђеног модела путничког
аутомобила-поглавље III

3. ПАРТИЈЕ
Предметна 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: Завода за стоматологију
у Крагујевцу,ул.Змај Јовина бр.32,34000 Крагујевац.
„Измена понуде за јавну набавку добра – куповина путничког аутомобила на
лизинг, ЈНМВ бр. 09/16 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добра – куповина путничког аутомобила на
лизинг, ЈНМВ бр. 09/16- НЕ ОТВАРАТИ” или.
„Опозив понуде за јавну набавку добра – куповина путничког аутомобила на
лизинг, ЈНМВ бр. 09/16 - НЕ ОТВАРАТИ”. или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – куповина путничког
аутомобила на лизинг, ЈНМВ бр. 09/16 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VII) 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.
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, 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.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац ће раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац
претрпео знатну штету, и обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања,
ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну
сагласност наручиоца.
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. тач. 1) до 2)
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.
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.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање путем финансијског лизинга:
- учешће 20,83% од бруто набавне вредности возила,састоји се од:
-ПДВ-а на набавну вредност и
-5,00%учешћа од нето набавне вредности
- рок трајања лизинга 60 месеци.
9.2. Захтев у погледу рока гаранције
Гаранција произвођача понуђеног добра у техничкој спецификацији не може бити
краћа од 4 године за целокупно возило или 100.000 пређених километара
9.3. Захтев у погледу рока испоруке добра:
Наручено добро наручилац преузима у продајном месту – салону добављача.
Рок испоруке добра је максимум 15 дана од дана закључења Уговора о финансијском
лизингу између Купца и Даваоца лизинга, у складу са Уговором о испоруци, на који ће
у смислу члана 6. став 10. Закона о финансијском лизингу, Купац у својству примаоца
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лизинга дати своје одобрење. Уколико понуђач наведе дужи рок за испоруку возила,
његова ће се понуда одбити као неприхватљива.
9.4. 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.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена може 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 бодовање цене узети бруто набавна вредност возила путем
финансијског лизинга.
Цена у понуди може бити исказана и у еврима.
За прерачун цене у динаре користиће се средњи девизни курс Народне Банке Србије на
дан када је започето отварање понуда.
У укупну вредност понуде морају бити урачунати сви трошкови (царина и сви други
трошкови који су везани за реализацију уговорене обавезе) и они се не могу посебно
исказивати ван понуђене цене, фактурисати нити наплаћивати.
Укупна вредност понуде укључује и лизинг накнаду и друге трошкове који настају
закључењем Уговора о финансијском лизингу.
Промена вредности уговорене каматне стопе, односно промена висине лизинг накнаде,
за време важења уговора није дозвољена.
Цена мора бити фиксна током целог важења Уговора.
Наручилац ће цену платити путем једногодишњег финансијског лизинга, са учешћем од
25% на бруто набавну вредност возила, а остатак на 60 једнаких месечних рата.
Прималац лизинга извршаваће сва плаћања у динарској противвредности по средњем
курсу Народне банке Србије на дан доспећа.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да у понуди достави:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –
писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок
важења менице је 30 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће уновчити меницу
дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче,
опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не
потпише уговор о јавној набавци.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
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Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13.ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ О НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ
ПОДАТАКА:
Понуђач ће поверљиве податке из понуде или стране понуде означити са речју
„ПОВЕРЉИВО“.
Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе у понуђеној документацији који
у горњем десном углу великим словима имају исписано «ПОВЕРЉИВО», а испод
тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само одређени
податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз
десну ивицу мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО».
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени
начин.
Цена, докази о испуњености обавезних услова и други подаци из понуде, који су од
значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда, неће се сматрати
поверљивим, сагласно члану 14. став 2. Закона.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-mail наручиоца или путем факса 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.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку
добра – куповина путничког аутомобила на лизинг, ЈНМВ бр.09/16”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
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Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 82. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла
издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без пореза, са роком важности
који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
17. 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..
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају
истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача
који је понудио краћи рок испоруке.

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Одлука о додели уговора о јавној набавци (са образложењем) биће донета најкасније у
року од 11 (једанаест) дана од дана отварања понуда, и биће достављена свим
понуђачима у року од три дана од дана њеног доношења, на начин који ће омогућити да
је понуђачи приме у најкраћем могућем року.
21. 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
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комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом
пошиљком са повратницом. 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
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 позив на
број:, 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.
23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права 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.
24. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Уколико нису испуњени услови за доделу уговора из чл. 107. Закона, Наручилац ће
донети Одлуку о обустави поступка јавне набавке.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих
разлога, сходно одредбама чл. 109. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник РС” бр. 124/2012 и 14/15,68/15).
Наручилац ће у Одлуци о обустави поступка јавне набавке посебно образложити,
односно навести разлоге обуставе поступка и одлучити о трошковима припремања
понуде из члана 88.став 3. Закона.
25. За све што није наведено у конкурсној документацоји примењиваће се
прописи о јавним набавкама.
* Конкурсна документација је нумерисана, и има 42 стране.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра –
куповина путничког аутомобила на лизинг, ЈНМВ број 09/16.
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
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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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
извршити подизвођач:

2)

који

ће

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

који

ће

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)ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈНМВ
АУТОМОБИЛА НА ЛИЗИНГ:

09/16

–

КУПОВИНА

ПУТНИЧКОГ

Износ у динарима
Износ у еврима
ВАЛУТА
Укупна цена без ПДВ-а
Обрачунати ПДВ (20%)
Укупна цена са ПДВ-ом
За прерачун цене у динаре користиће се средњи девизни курс НБС на дан када је
започето отварање понуда.
5.1 Рок и начин плаћања:
Плаћање путем финансијског лизинга:
- учешће 25% од бруто набавне вредности,
- остатак у 60 једнаких месечних рата, по испостављеном рачуну за сваки ануитет.
5.2 Рок испоруке возила:
Рок испоруке добра је _________________ (максимум 15) дана од дана закључења
Уговора о финансијском лизингу између Купца и Даваоца лизинга, у свему у складу са
Уговором о испоруци, на који ће, у смислу члана 6. став 10. Закона о финансијском
лизингу, Купац у својству примаоца лизинга дати своје одобрење.
5.3 Место испоруке возила:
Наручено добро Купац преузима у продајном месту – салону добављача, у седишту
Продавца.
5.4 Гаранција произвођача понуђеног добра је следећа: За целокупно возило ________
година (најмање 4 године)
5.5 Рок за решавање рекламације (не дужи од 15 дана) је __________ дана од дана
сачињавања записника о рекламацији.
5.6 Услови сервисирања и поправке: ___________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5.7 Рок важења понуде износи: _______ (најмање 30) дана од дана отварања понуда.

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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VIIa- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Табела број 1
СТРУКТУРА ЦЕНЕ ИСПОРУЧИОЦА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
број
Опис
Износ у динарима
Износ у еврима
Набавна вредност предмета јавне
1.
набавке без ПДВ-а
2.
ПДВ – 20%
Вредност предмета јавне набавке
3
са ПДВ-ом (3=1+2)
Датум

Потпис понуђача
М.П.

__________________

_______________________

Табела број 2
СТРУКТУРА ЦЕНЕ ДАВАОЦА ЛИЗИНГА
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Опис
Уешће 25% од бруто набавне
вредности возила
Номинална каматна стопа %
Ефективна каматна стопа
Укупан износ камате за период
трајања лизинга (60 месеци)
ПДВ на нето цену возила
Укупан износ ПДВ-а на камату
Трошкови обраде захтева
Трошкови уписа Уговора у
регистар финансијског лизинга
Трошкови кредитног бироа
Број рата
Износ месечне рате
БРУТО НАБАВНА ВРЕДНОСТ
ВОЗИЛА ПУТЕМ
ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА
1+(11x12)+7+8+9

Износ у динарима

Датум

Износ у еврима

Потпис понуђача
М.П.

__________________

_______________________
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2. УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Табелу бр.1 у Обрасцу структуре цене попуњава испоручилац предмета јавне набавке.
• Под редним бројем 1 попуњава се набавна вредност предмета јавне набавке без ПДВа;
• Под редним бројем 2 попуњава се ПДВ;
• Под редним бројем 3 попуњава се вредност предмета јавне набавке са ПДВ-ом.
Табелу бр.2 у Обрасцу структуре цене попуњава давалац лизинга
• Под редним бројем 1 попуњава се учешће 20,83% од бруто набавне вредности возила
• Под редним бројем 2 попуњава се номинална каматна стопа %;
• Под редним бројем 3 попуњава се ефективна каматна стопа
• Под редним бројем 4 попуњава се укупан износ камате за период трајања лизинга (12
месеци);
• Под редним бројем 5 попуњава се износ ПДВ-а на нето цену возила;
• Под редним бројем 6 попуњава се укупан износ ПДВ-а на камату;
• Под редним бројем 7 попуњава се износ трошкова обраде захтева;
• Под редним бројем 8 попуњавају се трошкови уписа Уговора у регистар финансијског
лизинга;
• Под редним бројем 9 попуњавају се трошкови кредитног бироа
• Под редним бројем 10 утврђен је број рата;
• Под редним бројем 11 попуњава се износ месечне рате и
• Под редним бројем 12 попуњава се бруто набавна вредност возила путем
финансијског лизинга
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VIII

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О УЧЕШЋУ У ПОНУДИ ПОНУЂАЧА

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О УЧЕШЋУ У ПОНУДИ ПОНУЂАЧА
Изјављујемо да за јавну набавку добра – путнички аутомобил на лизинг, за коју
наручилац спроводи поступак јавне набавке мале вредности број 09/16, под пуном
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу:
1. да смо подизвођачи понуђачу
2. да прихватамо све услове из јавног позива и конкурсне документације. Овом
изјавом понуђачу ________________________________ из ________________
ПИБ _________________ дајемо овлашћење да у наше име може попуњавати,
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији и
друга документа уколико није другачије назначено.

Назив, седиште и ПИБ подизвођача

Потпис одговорног лица и
печат подизвођача

2.

3.

Р.Б.
1.

1.

Потпис овлашћеног лица:
_____________________
м.п.

2.

Потпис овлашћеног лица:
_____________________
м.п.

3.

Потпис овлашћеног лица:
_____________________
м.п.

Напомена: Образац по потреби фотокопирати

Место и датум
____________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
м.п.

______________________________
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IX СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О УЧЕШЋУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ
СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О УЧЕШЋУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ
Изјављујемо да за јавну набавку добра – путнички аутомобил на лизинг, за коју
наручилац спроводи поступак јавне набавке мале вредности број 09/16, под пуном
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу:
1. да смо учесници у заједничкој понуди
2. да прихватамо све услове из јавног позива и конкурсне документације.
1) Овим споразумом члану групе понуђача _____________________________________
из _________________________ , ПИБ:_____________, матич. број: ______________
/ наведеном под редним бројем 1/, дајемо овлашћење да:
- у наше име буде носилац посла, да може попуњавати, потписивати и печатом
оверавати обрасце дате у конкурсној документацији и друга документа, да може
у име групе понуђача да заступа групу пред наручиоцем, уколико није другачије
назначено,
- у име групе понуђача да средство обезбеђења,
- у име групе понуђача потпише уговор, уколико није другачије назначено,
- у име групе понуђача изда рачун,
- да ће на текући рачун носиоца посла бр. _________________ код банке
____________________________бити извршено плаћање од стране наручиоца.
2) Понуђачи из заједничке понуде и њихове обавезе:
Р.Б.
1.

Назив, седиште, ПИБ и обавезе сваког
од учесника у заједничкој понуди

Потпис одговорног лица и
печат учесника у заједничкој понуди

2.
Овлашћени члан групе понуђача:

3.

1.

Потпис овлашћеног лица:
_____________________
м.п.

2.

Потпис овлашћеног лица:
_____________________
м.п.

3.

Потпис овлашћеног лица:
_____________________
м.п.
Напомена: Образац по потреби фотокопирати

Место и датум:
____________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
м.п
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____________________________

X МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР
о финансијском лизингу
ЈНМВ 09/16

Закључен дана __.__.2016.године између
Завод за стоматологију Крагујевац,ул.Змај Јовина бр.32,34000 Крагујевац
ПИБ:101508979. Матични број: 17228439:
кога заступа Проф.др.Ранко Голијанин, директор.
(у даљем тексту: Прималац лизинга) и
______________________________________________________________ са седиштем у
______________________________________ул.__________________________________,
бр. _________, Матични број ____________________, ПИБ: _______________________
(у даљем тексту: Давалац лизинга), кога заступа _________________________________,
по функцији ______________________________________.
Уговорне стране сагласно констатују да је:
- да је Прималац лизинга, на основу Закона о јавним набавкама спровео поступак јавне
набавке мале вредности чији је предмет набавка возила на лизинг, број ЈНМВ 09/16
- да је Испоручилац предмета лизинга доставио заједничку понуду број (попуњава
Прималац лизинга -биће преузето из понуде);
- да је Прималац лизинга Одлуком о додели уговора број (попуњава Прималац
лизинга), доделио уговор за јавну набавку возила на лизинг;
- да су чланови Групе понуђача закључили споразум којим су се међусобно и према
Примаоцу лизинга обавезали на извршење предмета уговора са следећим подацима
(попуњава Прималац лизинга).
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уговора
Члан 1.
Овим уговором Давалац лизинга преноси на Примаоца лизинга овлашћење
држања и коришћења следећих покретних ствари: 1 ВОЗИЛО, марке ____________,
тип____________________, година производње 2016., снаге мотора____________,
радне запремине_________________, носивост________. (даље: предмет лизинга).
Предмет лизинга обухвата и све припадајуће делове предмета лизинга.
Право својине Даваоца лизинга
Члан 2.
Давалац лизинга има право својине на предмету лизинга, које је стекао на
основу уговора закљученог са (попуњава Наручилац- биће преузето из података о
Уговору о испоруци предмета лизинга) (даље: Уговор о испоруци)
Уговор о испоруци је закључен у свему према захтевима Примаоца лизинга из
конкурсне документације и усвојеној понуди. Одобрење Уговора о испоруци Прималац
лизинга даје и стављањем свог потписа на тај уговор.
Лизинг накнада
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Члан 3.
Бруто набавна вредност предмета лизинга износи ______________ динара / евра,
у складу са Уговором о испоруци.
Прималац лизинга се обавезује да ће, на дан примопредаје возила, Даваоцу
лизинга платити 25% првог плаћања (учешћа) на бруто вредност, односно 10% на нето
вредност + ПДВ и припадајући трошкови, односно_______________________ динара /
евра (________________________________ словима), у динарској противвредности
према средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања (уколико је вредност дата у
еврима),
Укупан износ месечне рате накнаде за држање и коришћење предмета лизинга
(даље: лизинг накнада) износи _______________ динара / евра.
Прималац лизинга се обавезује да лизинг накнаду исплати у 60 месечних рата, у
складу са Планом отплате, који је саставни део овог уговора.
Прималац лизинга се обавезује да месечне рате из става 4. овог члана плаћа
редовно у складу с Планом отплате, у року од ______ дана од дана доспећа појединачне
рате утврђеног у том плану и то без посебно испостављеног рачуна, по средњем курсу
Народне банке Србије на дан доспећа (уколико је вредност дата у еврима).
Ако Прималац лизинга превремено уплати месечну рату, Давалац лизинга износ
уплаћене рате неће вратити, нити ће на њега плаћати или обрачунавати камату која би
могла да послужи за умањење будућих обавеза Примаоца лизинга.
Рок на који је уговор закључен
Члан 4.
Овај уговор је закључен на период од 60 месеци.
Право откупа
Члан 5.
Искључиви и једини власник предмета лизинга за све време трајања Уговора о
финансијском лизингу је Давалац лизинга, док Прималац лизинга на основу уговора не
стиче право својине, нити искључиво право државине предмета лизинга.
Прималац лизинга не може да стекне право својине на предмету лизинга на
основу плаћених лизинг рата, нити на основу придржаја (ретенција). Прималац лизинга
је држалац и корисник предмета лизинга само на уговорено време.
По истеку рока на који је закључен овај Уговор, а након уредне уплате последње
рате и свих претходних уговорених лизинг рата из Уговора о финансијском лизингу и
Плана отплате, као и свих других трошкова, Прималац лизинга стиче право својине над
предметом лизинга без откупне вредности, уз обавезу Примаоца лизинга да у целини
сноси све трошкове и порезе који проистичу из таквог преноса права својине.
2. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРИМАОЦА ЛИЗИНГА
Преузимање предмета лизинга
Члан 6.
Прималац лизинга је дужан да од испоручиоца преузме предмет лизинга, на
адреси Испоручиоца предмета лизинга, у складу са Уговором о испоруци, и то у року
од (уписати рок испоруке из понуде) ______________ календарских дана од дана
потписивања Уговора о испоруци.
Преузимање предмета лизинга констатује се записником о примопредаји
(Протокол о примопредаји возила) који потписује Испоручилац и Прималац лизинга.
Записник о примопредаји садржи назив и седиште, односно име и презиме
представника Испоручиоца и Примаоца лизинга, прецизно одређење предмета лизинга,
број уговора о лизингу по коме се испорука врши, као и датум и место испоруке.
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Након потписивања записника о примопредаји, целокупна одговорност за
предмет лизинга прелази на Примаоца лизинга.
Прималац лизинга има право да обустави исплату месечних рата лизинг
накнаде, све до момента преузимања предмета лизинга, у складу са овим уговором и
Уговором о испоруци.
Трошкови транспорта предмета лизинга, одржавање и сервисирање, замена
делова, техничко – технолошко унапређење, уређени су Уговором о испоруци.
Коришћење предмета лизинга
Члан 7.
Прималац лизинга је дужан да користи предмет лизинга с пажњом доброг
привредника, у складу са овим уговором, упутствима произвођача и наменом предмета
лизинга.
Ако Прималац лизинга предмет лизинга не користи у складу са ставом 1. овог
члана, одговара за штету проузроковану коришћењем предмета лизинга, без обзира на
то да ли је непосредно користио предмет лизинга или је то учинило друго лице по
његовом налогу или лице којем је Прималац лизинга омогућио коришћење предмета
лизинга.
Прималац лизинга може дати предмет лизинга на држање или коришћење
трећем лицу само уз претходну сагласност Даваоца лизинга.
Прималац лизинга не може предузимати радње које за последицу могу имати
отуђење или било који други вид угрожавања права својине Даваоца лизинга.
Одржавање предмета лизинга
Члан 8.
Прималац лизинга је дужан да одржава предмет лизинга у исправном стању и да
врши све потребне поправке искључиво у овлашћеном сервису или овлашћених
сервисера.
Прималац лизинга одговара за штету насталу неодржавањем предмета лизинга у
исправном стању, односно вршењем поправки изван овлашћених сервиса.
Одговорност Примаоца лизинга за штету
Члан 9.
Након преузимања предмета лизинга, Прималац лизинга, током трајања овог
уговора, одговара за штету причињену трећим лицима употребом предмета лизинга и
дужан је да је надокнади.
Давалац лизинга не одговара Примаоцу лизинга за евентуалну штету која за
Примаоца лизинга или трећа лица настане неисправношћу предмета лизинга.

Ризик случајне пропасти или оштећења предмета лизинга
Члан 10.
Након преузимања предмета лизинга, ризик за случајну пропаст или оштећење
предмета лизинга прелази на Примаоца лизинга.
Инструменти обезбеђења плаћања
Члан 11.
Прималац лизинга је дужан да у моменту закључења уговора преда Даваоцу
лизинга _________ бланко соло меницу, с меничним овлашћењем, и копију овереног
захтева за регистрацију менице ( захтев оверен од стране пословне банке Примаоца
лизинга ).
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Ако Прималац лизинга не испуни своје доспеле обавезе из овог уговора,
Давалац лизинга одобрава Примаоцу лизинга уз накнадни рок од 3 (три) дана од дана
обавештења о том одобравању.
Ако Прималац лизинга ни у накнадном року из става 2. овог члана не испуни
своје доспеле обавезе, Давалац лизинга је овлашћен да, без посебне сагласности или
приговора Примаоца лизинга, примљене менице попуни до висине доспелих
потраживања и трошкова и на основу њих изврши наплату.
Прималац лизинга је дужан да у случају промене лица овлашћеног за заступање,
односно лица која су овлашћена за располагање средствима са текућег рачуна, Даваоцу
лизинга достави нове менице – најкасније у року од 3 (три) дана од дана те промене,
као и картон депонованих потписа.
Давалац лизинга је дужан да неискоришћене примљене менице врати Примаоцу
лизинга у року од 7 (седам) дана од дана престанка овог уговора.
Плаћање по уговору (који се закључи по основу ове јавне набавке) у 2016.
години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених финансијским планом за 2016.
годину за ове намене. Део обавеза по овом уговору, који доспева у 2017, наручилац ће
извршити на основу усвојеног финансијског плана за 2017..
Омогућавање контроле и обавештавање Даваоца лизинга
Члан 12.
Прималац лизинга је дужан да за време трајања овог уговора Даваоцу лизинга
омогући, на његов захтев, контролу стања и коришћења предмета лизинга, као и да га
обавештава о свим променама на предмету лизинга.
Прималац лизинга је дужан да Даваоцу лизинга, на његов захтев, достави
податке о свом имовинском стању (извештај о бонитету с билансом стања и билансом
успеха, извештај овлашћеног ревизора и друго).
Прималац лизинга је дужан да Даваоца лизинга обавештава о свакој промени
свог седишта и лица овлашћеног за заступање (за правно лице).
Превремена отплата
Члан 13.
Пре истека рока на који је уговор закључен, Прималац лизинга може Даваоцу
лизинга да исплати укупни износ уговорених рата.
Прималац лизинга је дужан да Даваоца лизинга обавести о намери преверемене
отплате из става 1. овог члана најкасније 30 дана пре дана те отплате.
Трошкови превремене отплате преостале лизинг накнаде обрачунавају се у
вредности од _____ % неамортизоване вредности предмета лизинга.

Регистрација уговора о лизингу
Члан 14.
Давалац лизинга је дужан да захтев за упис закљученог уговора у Регистар
финансијског лизинга који се води код Агенције за привредне регистре поднесе у року
од 7 (седам) дана од дана испоруке предмета лизинга, а захтев за упис измене и допуне
података о овом уговору, као и брисање података из регистра, у року од 7 (седам) дана
од момента наступања чињенице које су ту измену и допуну, односно брисање података
условиле.
Прималац лизинга сноси све трошкове уписа из става 1. овог члана.

3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА ЛИЗИНГА
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Усклађивање месечних лизинг рата
Члан 15.
Давалац лизинга, за време важења уговора не може мењати елементе дате у
Обрасцу структуре цене и других трошкова који настају закључењем овог уговора.
Промена вредности уговорене каматне стопе, односно промена висине лизинг
накнаде,за време важења уговора није дозвољена, осим уколико дође до промене
каматне стопе уговорене по ЕУРИБОР моделу ( усклађивање ће се вршити у случају
раста, односно смањења референтне каматне стопе ЕУРИБОР за више од 0,25% ).
Обавеза осигурања
Члан 16.
Прималац лизинга се обавезује да за свих 60 месеци осигура предмет лизинга, и
то као потпуно каско осигурање, са минималним учешћем у штети.
Прималац лизинга сноси све трошкове осигурања за 60 месеци трајања уговора.
Заштита у случају стечаја Примаоца лизинга
Члан 17.
У случају стечаја Примаоца лизинга, Давалац лизинга има право на издвајање
предмета лизинга (излучно право) из стечајне масе Примаоца лизинга, у складу са
законом којим се уређује стечајни поступак.
Прималац лизинга дужан је да без одлагања обавести Даваоца лизинга о
покретању стечајног или ликвидационог поступка.
Право преноса својине
Члан 18.
Давалац лизинга не може пренети право својине на предмету лизинга на треће
лице.
Обавештавање Примаоца лизинга
Члан 19.
Давалац лизинга је дужан да без одлагања обавести Примаоца лизинга о свакој
промени адресе, броја рачуна, као и других података значајним за извршење обавеза
Примаоца лизинга утврђеним овим уговором.

4. ОДГОВОРНОСТ ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ И ПРАВНЕ НЕДОСТАТКЕ ПРЕДМЕТА
ЛИЗИНГА
Одговорност за материјалне недостатке
Члан 20.
За материјалне недостатке предмета лизинга и исправно функционисање истог у
току гарантног периода, Примаоцу лизинга одговара искључиво Испоручилац предмета
лизинга, у складу са Уговором о испоруци.
Одговорност за правне недостатке
Члан 21.
Давалац лизинга одговара Примаоцу лизинга ако на предмету лизинга постоји
право трећег лица које искључује, умањује или ограничава државину Примаоца
лизинга, а о чијем постојању Прималац лизинга није био обавештен писаним путем,
нити се писмено сагласио да преузме предмет лизинга оптерећен тим правом.
Ако је Прималац лизинга у тренутку закључења овог уговора знао за могућност
да предмет лизинга буде одузет или да његова неометана државина буде смањена или
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ограничена, нема право на накнаду штете, ако предмет лизинга буде одузет или
државина Примаоца лизинга буде смањена или ограничена.
Прималац лизинга је дужан да обавести Даваоца лизинга у случају сазнања да
постоји претензија трећег лица на било које право које искључује, умањује или
ограничава неометану државину Примаоца лизинга на предмету лизинга и да позове
Даваоца лизинга да у разумном року ослободи предмет лизинга од права или
претензија трећег лица.
Члан 22.
Прималац лизинга има право да се позове на одговорност Даваоца лизинга за
правне недостатке предмета лизинга и кад је без обавештења Даваоца лизинга и без
спора признао основано право трећег лица.
Ако је у случају из става 1. овог члана Прималац лизинга исплатио трећем лицу
одређени износ да би одустао од свог права, Давалац лизинга се може ослободити своје
одговорности ако накнади Примаоцу лизинга исплаћени износ, као и накнаду за
претрпљену штету.
Члан 23.
Давалац лизинга током трајања уговора не може предузети ниједну фактичку
или правну радњу којом се искључује, ограничава или умањује неометана државина
Примаоца лизинга на предмету лизинига.
5. РАСКИД УГОВОРА
Једнострани раскид Даваоца лизинга
Члан 24.
Давалац лизинга може једнострано раскинути уговор ако Прималац лизинга:
- задоцни са исплатом прве рате лизинг накнаде,
- не измири пореске и друге обавезе у вези са предметом лизинга током трајања овог
уговора,
- не исплати две или више рата лизинг накнаде,
- не преузме предмет лизинга у складу са одредбама овог уговора и Уговора о
испоруци,
- не користи предмет лизинга с пажњом доброг привредника, или у складу са уговором,
односно наменом предмета лизинга,
- не плаћа редовно премије осигурања,
- без претходне писмене сагласности Даваоца лизинга, омогући државину или
коришћење предмета лизинга трећим лицима,
- не плати друге трошкове Даваоца лизинга, у складу са одредбама овог уговора.

Обавештење у случају раскида
Члан 25.
О раскиду уговора доставља се препорученим писмом обавештење другој
уговорној страни на адресу означену у овом уговору, односно ако је дошло до промене
адресе, на адресу о којој је, у складу са овим уговором, обавештена уговорна страна
која раскида уговор.
Доказом да је друга уговорна страна примила писмено обавештење о раскиду
уговора сматраће се:потпис на повратници, односно извештај о уручењу писменог
обавештења.

Право повраћаја предмета лизинга
Члан 26.
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Ако наступи раскид уговора, Давалац лизинга има право на повраћај предмета
лизинга, а Прималац лизинга је дужан да Даваоцу лизинга омогући неометани приступ
и преузимање лизинга.
Место, време и услове враћања предмета лизинга одређује Давалац лизинга.
При враћању предмета лизинга странке ће саставити записник којим се утврђује
право стање предмета лизинга.
6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Ако Прималац лизинга који је правно лице престане да постоји, његова права и
обавезе прелазе на правног следбеника тог лица.
Члан 28.
На све што овим уговором није регулисано примењиваће се одредбе закона
којим се уређује финансијски лизинг.
Члан 29.
Уговорне стране ће настојати да спорове решавају споразумно. У случају спора,
надлежан је суд према седишту Примаоца лизинга.
Члан 30.
Овај уговор производи правно дејство даном потписивања уговора од стране
овлашћених лица обе уговорне стране.
Овај уговор је сачињен у 6 истоветних примерака, од којих по 3 задржава свака
уговорна страна.

Давалац лизинга

Прималац лизинга

_____________________

_________________
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УГОВОР
о испоруци добра – предмета лизинга
ЈНМВ 09/16

Закључен дана __.__.2016.године између:
Завода за стоматологију у Крагујевцу,ул.Змај Јовина бр.32, 34000 Крагујевац
ПИБ:101508979. Матични број: 17228439:
кога заступа Проф. др. Ранко Голијанин , директор.
(у даљем тексту: Прималац лизинга)
и
______________________________________________________________ са седиштем у
______________________________________ул.__________________________________,
бр. _________, Матични број ____________________, ПИБ: _______________________
(у
даљем
тексту:
Испоручилац
предмета
лизинга),
кога
заступа
_______________________________________, по функцији _______________________
и
_____________________________________________________________ са седиштем у
______________________________________ул.__________________________________,
бр. _________, Матични број ____________________, ПИБ: _______________________
(у
даљем
тексту:
Давалац
лизинга),
кога
заступа
_____________________________________, по функцији __________________________

Уговорне стране сагласно констатују да је:
- да је Прималац лизинга, на основу Закона о јавним набавкама спровео поступак јавне
набавке мале вредности чији је предмет набавка возила на лизинг, број ЈНМВ
09/2016.
- да је Испоручилац предмета лизинга доставио заједничку понуду број (попуњава
Прималац лизинга -биће преузето из понуде);
- да је Прималац лизинга Одлуком о додели уговора број (попуњава Прималац
лизинга), доделио уговор за јавну набавку возила на лизинг;
- да су чланови Групе понуђача закључили споразум којим су се међусобно и према
Примаоцу лизинга обавезали на извршење премета уговора са следећим подацима
(попуњава Прималац лизинга).

Члан 1.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Предмет овог уговора је испорука добра путем финансијског лизинга: 1 (једног)
ВОЗИЛА, марке ____________, тип____________________, година производње 2016.,
снаге мотора____________, радне запремине_________________, носивост________.
(даље: предмет лизинга), а према Понуди број ______________________ од __________
2016. године (напомена: овде понуђач уноси број и датум који одговара броју и
датуму Понуде унетом у Обрасцу понуде), и техничкој спецификацији конкурсне
документације, које чине саставни део овог уговора.
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Члан 2.
СУБЈЕКТИ УГОВОРА
Субјекти овог уговора су: Прималац лизинга, Испоручилац предмета лизинга и
Давалац лизинга.
Испоручилац предмета лизинга, преноси на Даваоца лизинга право својине
над предметним возилима, ради његове предаје Примаоцу лизинга на држање и
коришћење.
Давалац лизинга, као власник добра из члана 1. овог уговора који је према
спецификацији Примаоца предмета лизинга прибавио од Испоручиоца предмета
лизинга, уз задржавање права својине, преноси на Примаоца лизинга овлашћење
држања и коришћења.
Испоручилац предмета лизинга, доставља предмет лизинга Примаоцу лизинга
ради коришћења.
Члан 3.
ЦЕНА
Уговорне стране утврђују да набавна вредност добра које је предмет овог
Уговора из члана 1. износи _______________________динара/еура без обрачунатог
ПДВ-а, односно __________________ динара/евра са ПДВ-ом
Члан 4.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Плаћање ће се вршити путем финансијског лизинга од стране Примаоца
предмета лизинга са учешћем од 25% на бруто вредност, а остатак дуга ће бити плаћен
у 60 једнаких месечних рата, на основу посебног уговора о финансијском лизингу који
Прималац лизинга и Давалац лизинга закључују.
Члан 5.
РОК ИСПОРУКЕ
Рок испоруке је (попуњава Наручилац- биће преузето из понуде) од дана
закључења овог уговора.
Члан 6.
МЕСТО ИСПОРУКЕ И ПРИМОПРЕДАЈА
Предметна добра Испоручилац предмета лизинга ће доставити фцо даваоцу
лизинга уз присуство представника Примаоца лизинга, Испоручиоца лизинга и
Даваоца лизинга, о чему ће бити одмах сачињен Записник о примопредаји, који ће
потписати сва три представника.
Овлашћени представници Испоручиоца предмета лизинга и Примаоца лизинга
ће приликом преузимања предметног добра извршити квалитативни пријем на лицу
места, сачинити и потписати записник о примопредаји.
За материјалне недостатке предмета лизинга и исправно функционисање истог у
току гарантног периода, Примаоцу предмета лизинга одговара Испоручилац лизинга.
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Уколико добра испуњавају све захтеве из техничке спецификације, али су уочени
недостаци или оштећења на њима, иста ће се записнички констатовати и чиниће део
записника о примопредаји.
Испоручилац је обавезан да све евидентиране недостатке отклони, или испоручи
ново возило у року од 15 дана.
Члан 7.
УГОВОРНА КАЗНА
У случају кашњења Испоручилоца предмета лизинга са испуњењем обавеза из
члана 6. овог уговора, уговорене стране сагласно утврђују уговорну казну за износ од
0,2 % по дану кашњења од појединачне цене добра са ПДВ-ом, а највише до 5 % од
појединачне цене добра са ПДВ-ом.
Уговорну казну Прималац лизинга може да наплати из достављеног средства
обезбеђења из члана 8. овог Уговора, о чему је дужан претходно обавестити
Испоручиоца предмета лизинга.
Обавештење може бити отпослато писаним путем, електронском поштом или
факсом.
Члан 8.
ГАРАНТНИ ПЕРИОД
Гарантни услови и дужина гаранције прецизирани су у гарантном листу који
Испоручилац предмета лизинга предаје Примаоцу лизинга у моменту испоруке возила
заједно са сервисном књижицом и осталом документацијом. Дужина гарантног рока се
не може разликовати од рока датог у Понуди из члана 1. овог уговора.
Редовно одржавање у гаратном року вршиће се у времену и интервалима како је
предвиђено сервисном књижицом.
Ванредно одржавање вршиће се по потреби у случају кварова који не подлежу
гаранцији. Одржавање у гарантном року: извршење услуге, уградња делова, потрошног
материјала и додатне опреме наплаћиваће се по ценама из званичног ценовника
понуђача.
У току трајања гарантног рока Испоручилац предмета лизинга се обавезује да
све евентуалне кварове који се појаве, поправи без накнаде у року и под условима
предвиђеним у гарантном листу. У случају да то не уради у предвиђеном року,
Испоручилац предмета лизинга је дужан да возило замени новим.
Члан 9.
Прималац лизинга задржава право да раскине уговор уколико Испоручилац
предмета лизинга касни са испоруком више од 15 дана, односно ако испоручена возила
не одговарају Понуди из члана 1. овог уговора, а није извршена замена на начин
предвођен у члану 6. овог уговора.
Члан 10.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Уговорне стране су сагласне, и прихватају, да се за све оно што није у овом
уговору предвиђено примењују прописи из Закона о облигационим односима.
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У случају спора по овом уговору, уговорне стране прихватају месну надлежност
стварно надлежног суда према седишту примаоца лизинга.
Својим потписом по овом уговору уговорне стране изјављују да су овај уговор
пажљиво прочитале и да разумеју све његове одредбе, и да исте у целини прихватају, и
са њима се саглашавају.
Уговор ступа на снагу даном потписа уговорних страна.
Уговор је сачињен у 6 (шест) примерака од којих свака страна задржава по два
примерка.

Испоручилац предмета
лизинга

_____________________

Давалац лизинга

Прималац лизинга

_____________________

_________________

Напомена:Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише чиме
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. У случају подношења
заједничке понуде, односно са учешћем подизвођача, у моделу уговора односно уговору
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
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XI 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.

Датум:

М.П.
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Потпис понуђача

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, даје:
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добра – куповина путничког аутомобила на лизинг, ЈНМВ број
09/16, 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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