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nPEIIMET: ly'3MeHa KoHKypcHe AoKyMeHraqxje, npoAyxebe poKa 3a AoclaBrbabe noHyAa 14

oAroBop Ha 3axreB 3a AoAarH M l,tHQopNlaq jalila x nojauJEerbt4Ma KoHKypcHe

AoKylaeHraLluje noreHqljanHor noHyba,ra 3a JHMB 25117 - Ocfirypalbe Bo3i4fla
I paAH x Mail]l4Ha.

noreHu janH14 noHyhaq je naaa 13.11.2017. .oArHe, ereKrpoHcxo[1 nopyKoM Ha
eneKrpoHcKy aApecy HaBeAeHy y xonrypcnoj AoKy[,leHTaqxj 3a JHMB 25117 - Oct,lrypalbe
Bo3fina paAH[x MaLULrHa, ynyrlro 3axreB sa AoAarHl4llt xH+opMaLllajaMa l,1 nojaLubebuMa
KoHKypcHe AoKyMeHTaLllje, l,1 yKa3ao Ha yoLreHe HeAocrarKe y KoHrypcHoj AoKyMeHTaL{uj[.

numarbe: Aa rI MeHhyHo oBnaluhebe Koje ce 3axreBa y3 [4eH qy Mopa Aa norn u.]e nuqe
oBnaLuheHo 3a 3acryriabe ApyLUTBa al4 Nrory !4 Apyra n qa Koja ce Hafla3e Ha KaproHy
AenoHoBaHux noTn6ca?

OaroeoD: MeHul,JHo oBnau.ihelbe [rory norn carlt 14 Apyra nfiqa Koja ce Hanase Ha KaproHy

AenoHoBaH X noTnuca.

yoseHu HedocmamaK: Ha crpaHriL+4 13129 Kao v 28129 yuecro r,l3Hoca Kojla ce rpax Ha

r\,1eH[qHor!1 oBnaLuheby "'10% oA yroBopeHe BpeAHocr4 6e3 nAB-a", rpe6a ,qa croj "'10%
oA yroBopeHe BpeAHocr4 6e3 nope3a Ha Hexr,rBorHa ocrlrypaBa", noLr.rro npeMa gnaHy 25.
3aKoHa o nAB, ocxrypaBajyha ApyrurBa cy ocno6oheHa nope3a Ha AoAary BpeAHocr.

O[roBop; OBo[,r np nuKoM BpLlrxMo l43MeHy KoHXypcHe goxyuenraqrje ro Ha Hagr4H Aa
crpaHe 12., 13., 15. L1 28. y KoHKypcHoj goryuenraqnjr, rpe6a 3a[,leH ru crpaHaMa
124,134, 154 la 28A h3 np nora, a [3[,re$eHy crpaHy 28A rpe6a EocraB Tl4 npuauKoM

EOCTaBrbalba noHyAa.

KaKo je AoLUno,qo h3r\,reHe KoHKypcHe AoKyMeHraLlfije cxoAHo .rnaHy 63. craB 5. 3JH, poK 3a

npeAaly noHyAa je npoAyxeH Ao 22.11.2017. roAuHe Ao 12:00 .racoBa. OrBapalhe noHy,qa
he 6uru o6aBrbeHo ficror AaHa ca noverxou yz,f;k

]4CHJA 3A JHMB 25/17
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
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.  Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања, места и рока испоруке,  рока
важења понуде као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

9.1.   Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Уплата премија вршиће се у 8 једнаких месечних рата, без камате, одложено, у року од 45
дана  од  дана  уредно  примљене  исправне  фактуре,  у  складу  са  Законом  о  роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник РС" број
119/12). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђач се обавезује да приликом фактурисања извршених услуга, на рачуну наведе број
уговора.
Авансно плаћање није дозвољено.

9.2.   Захтеви у погледу   рока и места   извршења услуга  :   
У складу са конкурсном документацијом и спецификацијом.
Период вршења услуге је дат у моделу Уговора и конкурсној документцији.

9.3.   Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
Наручилац  ће,  у  случају  истека  рока  важења понуде,  у  писаном  облику  да  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  коју  понуђач  искаже  у  понуди,  сходно  члану  19.  Закона,  мора  бити  исказана  у
динарима, са и без обрачунатог пореза, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у
реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена
без  пореза.  Цена  је  фиксна  и  не  може  се  мењати.  Цену  утврђену  понудом  за  време
извршења овог  уговора,  Понуђач  може  мењати  само  на  основу званичних  статистичких
индекса о промени цена у вези предмета набавке, које издаје месечно, Завод за статистику
Републике  Србије,  а  Наручилац  на  основу  члана  115.  ЗЈН.  Као  доказ  о  промени  цена
Понуђач  је  дужан  да  достави  Наручиоцу  званичан  документ  Републичког  завода  за
статистику. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу  са  чланом  92.  Закона.  Образац  структуре  цене  (образац  VIII  у  конкурсној
документацији),  понуђачи  попуњавају  у  складу  са  упутством  датим  у  конкурсној
документацији. 

11.  Подаци  о  државном  органу  или  организацији,  односно  органу  или  служби
територијалне  аутономије  или  локалне  самоуправе  где  се  могу  благовремено
благовремено  добити  исправни  подаци  о  пореским  обавезама,  заштити  животне
средине,  заштити  при запошљавању,  условима  рада  и  сл.,  а  који  су  везани  за
извршење уговора о јавној набавци
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Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и
у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.

12.  Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења
испуњења обавеза понуђача

12.1.Средство финансијског обезбеђења за   озбиљност понуде
Понуђач је дужан да уз понуду достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко
меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од
10% од вредности понуде, са клаузулом "без протеста" и "по виђењу" на име озбиљности
понуде,  захтев за регистрацију менице, картон депонованих потписа и ОП образац (лице
овлашћено за заступање понуђача).
Меница 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 пореза. Уз меницу мора  бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју
понуђач  наводи  у  меничном  овлашћењу  - писму,  и  ОП  образац  (лице  овлашћено  за
заступање понуђача).
Меница за озбиљност понуде мора да важи 30 дана од дана отварања понуда.
Наручилац  ће  уновчити  меницу за  озбиљност  понуде  ако  понуђач,  повуче,  опозове или
измени своју понуду након истека рока за подношење понуда и ако не потпише уговор када
је његова понуда изабрана као најповољнија.
Уколико  понуђач  не  достави  меницу,  понуда  ће  бити  одбијена као  неприхватљива  због
битних недостатака понуде из чл.106 став 3.
Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено,  сагласно Закону о
платном промету ("Службени лист СРЈ", бр. 3/02 и 5/03 и "Службени гласник РС", бр. 43/04 и
62/06, 111/09 и 31/11).

12.2 Средство финансијског обезбеђења за добро извршења посла 
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора, на име
средства  финансијског  обезбеђења  уговора,  достави  уредно  потписану  и  регистровану
сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за
попуну у висини од 10% од уговорене вредности, са клаузулом "без протеста" и "по виђењу"
на  име  доброг  извршења  посла,  захтев  за  регистрацију  менице, картон  депонованих
потписа и ОП образац (лице овлашћено за заступање понуђача).
Меница 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 уговора без пореза. Уз меницу мора бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју
понуђач  наводи  у  меничном  овлашћењу  - писму,  и  ОП  образац  (лице  овлашћено  за
заступање понуђача).
Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека рока
за коначно извршење свих уговорених обавеза.
Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено,  сагласно Закону о
платном промету ("Службени лист СРЈ", бр. 3/02 и 5/03 и "Службени гласник РС", бр. 43/04 и
62/06, 111/09 и 31/11).
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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.
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. Врста критеријума за доделу уговора

Избор  најповољније  понуде  ће  се  извршити  применом  критеријума  "најнижа  понуђена
цена".
Избор  између достављених благовремених и прихватљивих понуда применом критеријума
"најнижа понуђена цена" подразумева рангирање понуда само и искључиво на основу тога
колики је збирни износ јединичних цена понуђен, без пореза.

17.  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 цену, наручилац ће доделити
уговор оном понуђачу који понуди дужи рок важења понуде, затим извлачењем у присуству
овлашћених представника понуђача.

18. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа

Понуђач  је  дужан  да  у  оквиру  своје  понуде  достави  изјаву  дату  под  кривичном  и
материјалном  одговорношћу  да  је  поштовао  све  обавезе  које  произилазе  из  важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да  нема забрану обављања делатности која  је  на  снази у  време подношења понуде.
(Образац изјаве, дат је у поглављу IV.3. конкурсне документације).

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. Разлози због којих понуда може бити одбијена 
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све
у складу са чланом 3. став 1 тачкама 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама. Такође,
наручилац ће одбити понуду и ако:

ЈНМВ 25/17 - Осигурање возила и радних машина



          

Страна 28A од 29

XI  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА

За јавну набавку услуга - Осигурање возила и радних машина ЈНMВ 25/17, за потребе ЈКП
"Водовод" Лесковац, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач: _______________________________ из _______________________ изјављујем да
сам сагласан:

- да уз понуду доставим уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без
жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од
вредности понуде, са клаузулом "без протеста" и "по виђењу" на име озбиљности понуде,
захтев за регистрацију менице, картон депонованих потписа и ОП образац (лице овлашћено
за заступање понуђача).
Меница за озбиљност понуде мора да важи до истека рока важења понуде. 
 
-  да  приликом потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора,
доставим уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист
Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности,
без  пореза,  са клаузулом "без протеста"  и "по виђењу"  на име доброг извршења посла,
захтев за регистрацију менице, картон депонованих потписа и ОП образац (лице овлашћено
за заступање понуђача).
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за
коначно извршење свих уговорених обавеза.

Изјављујем да сам сагласан да у случају  одустанка, повлачења или измене понуде након
истека рока за подношење понуда или у случају да не потпишем уговор када понуда буде
изабрана као најповољнија,односно, у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима
и на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

У ____________________ Потпис овлашћеног лица

Дана: ____.____.2017. год. М.П. _____________________

Напомене:  Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може
да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.
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