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БОР, Септембар 2015 
Страна 1/41 

 
На основу члана 61.став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту Закон ), члана 2. став 2. тачка 6. 
Правилника о обавезним  елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова и Одлуке директора  о покретању 
поступка јавне набавке  бр.14/2015  припремљена је : 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Поступак јавне набавке мале вредности - набавка добара -  
НАБАВКА НОВОГ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА  НА ЛИЗИНГ (ФИНАНСИЈСКИ 

ЛИЗИНГ) 
ПО СИСТЕМУ ЗАМЕНЕ СТАРО ЗА НОВО  

ЈН - 14/2015 
 
 

Конкурсна документација садржи: 
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НАПОМЕНА: 

Приликом израде понуде, молимо да конкурсну документацију детаљно проучите и у свему 
поступите по њој. Понуђач мора све обрасце и изјаве који су део конкурсне документације да 
читко попуни, да их потпише одговорно лице и овери печатом.  
За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу.  
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 
Назив Наручиоца:  Дом здравља Бор  
Адреса наручиоца: 19210 Бор 
E-mail: jnabavke@domzdravljabor.org.rs
 
 
2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
 
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предмет јавне набавке ЈН - 14/2015 је набавка НОВОГ санитетског возила за транспорт 
пацијената а на финансијски лизинг по систему замене старо за ново.  
 
ОРН - 34114121: - НАБАВКА НОВОГ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА 

(1 комад) НА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ ПО СИСТЕМУ 
ЗАМЕНЕ СТАРО ЗА НОВО 

Процењена вредност:2.100.000,00 динара без ПДВ-а 
 
4. ЦИЉ ПОСТУПКА 
 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
У предметном поступку НИЈЕ У ПИТАЊУ резервисана јавна набавка. 
У предметном поступку се НЕ СПРОВОДИ електронска лицитација. 
Предметни поступак се НЕ СПРОВОДИ ради закључења оквирног споразума. 
Предметна јавна набавка НИЈЕ обликована по партијама. 
 
 
5. КОНТАКТ 
 

Контакт: jnabavke@domzdravljabor.org.rs  
 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Предмет јавне набавке ЈН - 14/2015 је набавка НОВОГ санитетског возила за транспорт 
пацијената а на финансијски лизинг по систему замене старо за ново.  

http://www.pupin.rs/
mailto:zcbor@sezampro.rs
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2. ПАРТИЈЕ СА ОЗНАКАМА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ 
   

 
ОРН - 34114121: - НАБАВКА НОВОГ АУТОМОБИЛА САНИТЕТ 
                                 (1 комад) НА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ ПО СИСТЕМУ 
                                ЗАМЕНЕ СТАРО ЗА НОВО 
 
  Предметна јавна набавка НИЈЕ обликована по партијама.   
                                   

 
 
3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 
Техничка документација и планови се израђују у складу са законом, техничким 
прописима и стандардима који се односе на област из које је предмет јавне набавке. 
 
Ова конкурсна документација НЕ САДРЖИ техничку документацију и планове. 
 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 
РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И ДР.  

 
1) ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА 
КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:   

 
Врста и количина добара одређене су планираним/процењеним потребама Наручиоца у 
спецификацији и количини : 
 
Техничке карактеристике минимални захтеви наручиоца:
-         Тип возила: амбулантно возило за транспорт пацијента 
-         Класа мотора: минимум еуро 5 
-         Запремина мотора: 1450-1550 ццм3, до 90 КС 
-         Погонско гориво: евро-дизел 
-         Боја возила: бела 
-         Централно даљинско закључавање 
-         Кодирана блокада паљења 
-         АБС систем помоћи при наглом кочењу 
-         Хидраулични серво управљач 
-         Ваздушни јастуци за минимум за возача 
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-         Клима уређај (АЦ) 
-         Електро подизачи стакала 
-         Радио са ЦД уређајем и звучницима 
-         Патоснице у возилу 
-         Дужина простора у возилу за пацијента:  1950-2050 мм 
-         Ширина простора у возилу за пацијента: 1420-1500 мм 
-         Висина простора у возилу за пацијента: 900-1100 мм 
-         Осветљење задњег простора 
-         Гаранција на возило минимум 3 године или 100 000 пређених км. 
-         Гаранција на боју минимум 2 године 
-         Гаранција на корозију минимум 6 година 
-         Атест возила од стране Агенције за безбедност саобрацаја 
Опрема возила:
-         Аутоматско санитетско носило од анодизованог алуминијума са подизањем 
наслона до кардио положаја, подизање ногу у тределенбург положај, стандардне 
дужине 1900 мм са телескопским ручицама и тоцкицима. 
-         Анатомски троделни душек за носила израђен од пластифицираног и 
водоотпорног материјала 
-         Постоље носила за фиксацију 
-   Тврда равна подлога позади испод носила са ПВЦ облогом, кисело-отпорном и 
антибактеријском 
-         Седиште назад за пратиоца 
-   Носач за инфузије на плафону минимум за две боце са адекватним начином 
причвршћивања боца у току транспорта 
-         Фиксни држач кисеоничке боце од 10 лит. 
-       Кровни двосмерни вентилатор са дифузорима уграђен у плафоњеру на крову 
возила покривен кућиштем против падавина а који се укључује са командне табле у 
возачком или болесничком простору 
-         Ogledalo folije na staklima bolesničkog prostora sa jednostranom vidljivošću 
-      Obeležavanje reflektujućim trakama, grafičkim simbolima sa ispisivanjem oznake na 
vratima (vozačkim i suvozačkim 
-         ECE R65 svetlosna konzola celom širinom krova sa dve svetlosne grupe. Elektronska 
horna sa zavijajućim tonom 12 V, 100 W, sa 6 melodija i spikerfonom. 
-         Blinkeri na braniku napred- 2 kom 
  
DOSTAVITI REŠENJE ALIMS-a za nosilo 
 
 
2) ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СТАРОГ АУТОМОБИЛA КОЈИ СЕ 
ОТКУПЉУЈУ ПО СИСТЕМУ СТАРО ЗА НОВО 
 

1. Марка и тип: OPEL ASTRA CLASSIC II 
              Година производње – 2006               

  Број пређених км: 492.400 
   

 
Напомена: Понуђач је дужан да најави преглед возила најмање 1 дан унапред. 
Наручилац ће свим понуђачима омогућити увид и преглед старих возила и то сваког 
радног дана док траје рок за достављање понуда у времену од 9 до 15 часова у седишту 
Понуђача. 
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3) КВАЛИТЕТ ДОБРА: 
 
Понуђач мора да понуди потпуно новo возило. Под термином „ново возило“ 
подразумева се некоришћено возило са целокупном новом конструкцијом и уграђеним 
потпуно новим деловима и које се након испоруке први пут региструје. 
Понуђена возила морају бити у складу са важећим прописима Републике Србије, 
Правилником о подели моторних возила и прикључних возила и техничким условима 
за возила у саобраћају на путевима (Сл.гл РС бр. 40/12, 102/12, 19/13 и 41/13) и Законом 
о безбедности саобраћаја на путевима (Сл.гл РС бр. 41/09,53/10,101/11 и 55/14). 
Понуђач ће техничке карактеристике доказивати каталогом, проспектом или неким 
другим документом на српском језику који мора да садржи доказ за све захтеване тачке 
из техничке спецификације предмета јавне набавке. Понуђена возила могу имати и 
више опреме од захтеване, с тим што је понуђач у обавези да у понуди достави и 
спецификацију те опреме са називом пакета опреме. Понуђена добра не могу имати 
мање опреме од најнижег пакета опреме у стандардној понуди произвођача, а мора 
имати сву захтевану опрему. 
Година производње понуђеног возила мора бити 2014.  

 
4) РОК ИСПОРУКЕ: 
 
Рок испоруке добара: најдуже 60 дана од дана закључења Уговора о јавној набавци. 
Уколико понуђач наведе дужи рок за испоруку возила његова понуда ће се одбити као 
неприхватљива.  

  
 

5) МЕСТО ИСПОРУКЕ: 
 
Испорука ће се вршити у седишту/продајном салону Понуђача. 

 
6) ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ГАРАНТНОГ РОКА:  
 
Гаранција за понуђено возило: минимум 48 месеци или минимално пређених 120.000 
km, почев од дана преузимања возила. Гаранција на батерију (акумулатор) минимум 24 
месеца или минимум пређених 60.000 km. 
____________________________________________________________________ 
Гаранција на корозију је минимум 144 месеци. Гаранција на боју је минимум 36 месеци, 
а на лак минимум 12 месеци. 
Понуђач је у обавези да за све време трајања  основних уговорних гаранција пружа 
асистенцију која подразумева: 

- шлепање возила; услужно-заменско возило; доставу резервних делова и 
сервисне информације



ДОМ ЗДРАВЉА БОР 

Конкурсна документација за јавну набавку добара мале вредности  - 
Набавка једног санитетског возила на лизинг (финансијски лизинг) по систему замене 

старо за ново - број набавке ЈН-14/2015 

7/37

 

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

УСЛОВИ ДОКАЗИ Број  
документа 

Датум 
издавања 

1. Да је понуђач регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у одговарајући регистар 
(Члан 75. став 1. тач. 1. Закона) 

Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре 

  

2. Да понуђач 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 (Члан 75. став 1. тач. 2. 
Закона) 

Извод из казнене евиденције, односно 
уверења надлежног суда и надлежне 
полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова 

  

3. Да понуђачу није изречена мера забране 
обављања делатности која је на снази у време 
објављивања позива за подношење понуда 
предмет јавне набавке 
(Члан 75. став 1. тач. 3. Закона) 

Доказ:Правна  лица:  Потврде 
привредног и прекршајног суда да му 
није  изречена  мера  забране 
обављања  делатности,  или  потврда 
Агенције  за  привредне  регистре  да 
код  тог  органа  није  регистровано,  да 
му  је  као  привредном  друштву 
изречена  мера  забране  обављања 
делатности,  која  је  на  снази  у  време 
објаве позива за подношење понуда; 
Предузетници:Потврда  прекршајног 
суда  да  му  није  изречена  мера 
забране  обављања  делатности,  или 
потврда  Агенције  за  привредне 
регистре  да  код  тог  органа  није 
регистровано,  да  му  је  као 
привредном  субјекту  изречена  мера 
забране обављања делатности, која је 
на  снази  у  време  објаве  позива  за 
подношење  понуда  Физичка 
лица:Потврда прекршајног суда да му 
није  изречена  мера  забране 
обављања одређених послова.  
 

  

4. Да је понуђач измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине, у складу са 
прописима Републике Србије или стране 
државе када има седиште на њеној територији 
(Члан 75. став 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.  Доказ  не  може  бити 
старији од два месеца пре отварања 
понуда; 
 

  

5. Да понуђач има важећу дозволу надлежног 
органа за обављање делатности  промета добара 
која је предмет јавне набавке (Члан 75. став 1. 
тач. 5. Закона) 

Доказ:  дозвола  издата  од  стране 
надлежног  органа  који  је  овлашћен 
да  за  конкретну  јавну  набавку 
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УСЛОВИ ДОКАЗИ Број  
документа 

Датум 
издавања 

Наручиоца изда дозволу Понуђачу за 
обављање  делатности  која  је 
предвиђена  посебним  прописима 
који  Понуђач  мора  да  испуни,  коју 
понуђач  доставља  у  виду  неоверене 
копије. Дозвола мора бити важећа. 

 
 

6. Да понуђач располаже финансијским капацитетом, 
односно да у претходне две године (2012.-2013.) 
није исказивао губитак у пословању, нити био у 
блокади на пословном рачуну у последњих 6 
(шест) месеци који претходе месецу објављивања 
позива за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки; 

Извештај о бонитету за јавне набавке- образац 
БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне 
регистре (за период  2012-2013.године) и 
потврда Народне банке Србије да пословни 
рачун понуђача  није био у блокади у 
последњих 6 месеци који претходе месецу 
објављивања позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки. Уколико понуђач по 
Закону о рачуноводству води пословне књиге 
по систему простог књиговодства, као доказ 
доставља: биланс успеха, порески биланс и 
пореску пријаву за утврђивање пореза на 
доходак грађана на приход од самосталних 
делатности, издату од стране надлежног 
пореског органа на чијој територији је 
регистровао обављање делатности за претходне 
две обрачунске године (2012.-2013.године). 
Привредни субјекат који није у обавези да 
утврђује финансијски резултат пословања 
(паушалац) доставља: потврду пословне банке о 
оствареном укупном промету на пословно-
текућем рачуну за претходне две обрачунске 
године (2012.-2013.године); 

 

  

7. Да понуђач располаже одговарајућим техничким 
капацитетом, односно да поседује или користи 
одговарајући пословни простор. 

Изјава коју чини попуњен образац VI-9 оверена 
и потписана од стране овлашћеног лица, којом 
понуђач под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да располаже 
одговарајућим техничким капацитетом, 
односно да поседује или користи одговарајући 
пословни простор. 
Каталог, проспект или неки други документ 
који мора да садржи доказ за све захтеване 
тачке из техничке спецификације предмета 
јавне набавке.  

 

  

Датум: Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 
 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 
САЧИЊЕНА 
 
Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити написана на 
српском језику.  

Сва достављена документа на страном језику морају бити преведена на српски језик од 
стране судског тумача за односни језик. 
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2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА, ОБЛИК 
И САДРЖИНА ПОНУДЕ 
 
Понуда се сачињава у једном примерку, у писаном облику, мора бити дата на 
обрасцима из конкурсне документације. Сви прилози морају бити попуњени читко, 
јасно и недвосмислено, потписани од стране овлашћеног лица понуђача и оверени 
печатом понуђача. Када понуду подноси група понуђача, податке и обрасце попуњава, 
потписује и оверава печатом понуђач из групе понуђача, односно лице овлашћено за 
заступање, које има писмено и оверено овлашћење испред групе понуђача да предузима 
све радње у поступку јавне набавке. 
 
Понуђач подноси понуду непосредно у писарници Наручиоца или путем поште, у 
коверти или пакету, запечаћеној или затвореној на такав начин  да се приликом  
отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте 
или пакета потребно је написати назив, адресу и број телефона, факса и е-маила 
понуђача, као и име особе за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача на 
коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе 
и адресе свих учесника у заједничкој понуди. 
 
На коверти или пакету  у којем се подноси понуда обавезно навести адресу Наручиоца 
уз следећу назнаку: 
 

Дом здравља Бор 
19210 Бор 

са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА  - 
НАБАВКА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА НА ЛИЗИНГ (ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ) 

СИСТЕМ ЗАМЕНЕ СТАРО ЗА НОВО 
 ЈН - 14/2015 „ 

 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 
28.10.2015.године до 12:00.часова.  
Отварање понуда обавиће се дана 28.10.2015.године у 13.00 часова 
Наручилац је обавезан да по пријему сваке понуде на коверти тј. пакету у којој се иста 
налази, обележи дан и час пријема и евидентира број и датум понуде према редоследу 
приспећа из деловодне књиге Наручиоца. 
 
Уколико је понуда достављена непосредно у писарници Наручиоца, Наручилац је 
обавезан да понуђачу преда потврду пријема понуде у којој ће навести датум и час 
пријема понуде и евиденциони број под којим је заведена у деловодној књизи 
Наручиоца. 
 
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена након истека дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће 
се неблаговременом.  
 
Неблаговремене понуде Наручилац ће након окончања поступка отварања понуда, 
неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти тј. пакету понуде да је 
неблаговремена. 
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Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији. 
Понуда мора да садржи и сва документа и доказе које је Наручилац тражио како би се 
утврдила испуњеност обавезних услова, допунских услова, оценила озбиљност и 
квалитет понуде. 
 
Наручилац ће понуду одбити, сходно чл. 106. Закона,  и условима из ове конкурсне 
документације ако:  
 

1. понуђач не докаже да испуљава обавезне услове за учешће; 
2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 
3. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
4. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 
Понуда мора да садржи: 
 

1. Попуњен, потписан и оверен Образац понуде, образац VI-1   
2. Модел уговора,  VI-2  
3. Образац структуре цене, VI-3  
4. Образац трошкови припремања понуде, образац VI-4 - опционо 
5. Образац Изјаве о независној понуди, образац VI-5  
6. Образац Изјаве да испуњава услове из важећих прописа о безбедности и 

здрављу на раду, запошљавања и условима рада, заштити животне средине и 
гаранција понуђача да је ималац права интелектуалне својине, образац VI-6  

7. Фотокопију важеће дозволе НБС за обављање послова финансијског лизинга у 
складу са Законом о финансијском лизингу (за даваоца лизинга) 

Извештај о бонитету за јавне набавке- образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне 
регистре (за период  2012-2013.године) и потврда Народне банке Србије да пословни 
рачун понуђача  није био у блокади у последњих 6 месеци који претходе месецу 
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. Уколико 
понуђач по Закону о рачуноводству води пословне књиге по систему простог 
књиговодства, као доказ доставља: биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за 
утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности, издату од 
стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање 
делатности за претходне две обрачунске године (2012.-2013.године). Привредни 
субјекат који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац) 
доставља: потврду  

пословне банке о оствареном укупном промету на пословно-текућем рачуну за 
претходне две обрачунске године (2012.-2013.године); 

9. Уколико понуду подноси група понуђача – Споразум, којим се понуђачи из      
групе, међусобно и према Наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке; 

10. Образац изјаве VI-9 о испуњености техничких капацитета, односно да поседује 
или користи одговарајући пословни простор и да је понуђач истовремено 
овлашћени сервисер за марку и тип возила које нуди 

11. План отплате лизинг накнаде и других трошкова   
12. Каталог, проспект  за понуђено возило. 
13. Бланко модел Уговора о финансијском лизингу; 

      14. Бланко модел Уговора о испоруци. 
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3. ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА 
 
Предмет јавне набавке НИЈЕ обликован по партијама. 
 
 
4. ВАРИЈАНТНА ПОНУДА 
 
Понуда са варијантама није дозвољена. 
 
 
5. ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
Понуда мора да важи најмање 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику захтева 
од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 
понуду. 
 
6. 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:  

Дом здравља Бор 
19210 Бор 

са назнаком: „Измена понуде за јавну набавку добара –  
НАБАВКА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА НА ЛИЗИНГ (ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ) 

СИСТЕМ ЗАМЕНЕ СТАРО ЗА НОВО 
 ЈН -  14/2015 – НЕ ОТВАРАТИ  “  

Или 
Дом здравља Бор 

19210 Бор 
са назнаком: „Допуна понуде за јавну набавку добара –  

НАБАВКА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛО НА ЛИЗИНГ(ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ) 
СИСТЕМ ЗАМЕНЕ СТАРО ЗА НОВО 

 ЈН -  14/2015 – НЕ ОТВАРАТИ“  
или 

Дом здравља Бор 
19210 Бор 

са назнаком: „Опозив понуде за јавну набавку  добара –  
НАБАВКА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛО НА ЛИЗИНГ(ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ) 

СИСТЕМ ЗАМЕНЕ СТАРО ЗА НОВО 
 ЈН -  14/2015  - НЕ ОТВАРАТИ“  

 
или 

 
Дом здравља Бор 
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19210 Бор 
са назнаком: „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара –  

НАБАВКА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛО НА ЛИЗИНГ(ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ) 
СИСТЕМ ЗАМЕНЕ СТАРО ЗА НОВО 

 ЈН -  14/2015  - НЕ ОТВАРАТИ“  
 

На полеђини коверте или на пакету  навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти  или на пакету 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. 

 
7. 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 
заједничкх понуда. 

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са 
подизвођачем. 

8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде  
образац VI-1 наведе  да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 %, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач у обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача. Уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у Поглављу IV 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. 
 
9. 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 
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извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из чл.81 ст.4 тачка 1 – 6 
Закона и то податке о: 

1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће зступати групу понуђача пред Наручиоцем; 

2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења ; 
4. понуђачу који ће издати рачун; 
5. рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у Поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 
 
10. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
 
Рок испоруке: 
Рок испоруке добара: најдуже 60 дана од дана закључења Уговора о јавној набавци. 
Уколико понуђач наведе дужи рок за испоруку возила његова понуда ће се одбити као 
неприхватљива. Уколико понуђач наведе дужи рок за испоруку возила његова понуда ће се 
одбити као неприхватљива.  
 
Место испоруке: 
Испорука ће се вршити у седишту/продајном салону Понуђача. 
 
11. КВАЛИТЕТ ДОБАРА 
 
Понуђач мора да понуди потпуно ново возило, у свему у складу са захтевима ове 
конкурсне документације. Под термином „ново возило“ подразумева се некоришћено 
пуничко возило са целокупном новом конструкцијом и уграђеним потпуно новим 
деловима и које се након испоруке први пут региструје. 
Понуђена возила морају бити у складу са важећим прописима Републике Србије, 
Правилником о подели моторних возила и прикључних возила и техничким условима 
за возила у саобраћају на путевима (Сл.гл РС бр. 40/12, 102/12, 19/13 и 41/13) и Законом 
о безбедности саобраћаја на путевима (Сл.гл РС бр. 41/09,53/10,101/11 и 55/14). 
Понуђач ће техничке карактеристике доказивати каталогом, проспектом или неким 
другим документом на српском језику који мора да садржи доказ за све захтеване тачке 
из техничке спецификације предмета јавне набавке. Понуђена возила могу имати и 
више опреме од захтеване, с тим што је понуђач у обавези да у понуди достави и 
спецификацију те опреме са називом пакета опреме. Понуђена добра не могу имати 
мање опреме од најнижег пакета опреме у стандардној понуди произвођача, а мора 
имати сву захтевану опрему. 
Година производње возила  мора бити 2014.  
 
 
 
12. ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА 
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Понуђачи и заинтересована лица могу  писаним путем, односно путем поште, 
електронске поште или факсом,  да траже од Наручиоца додатна објашњења и 
информације у вези са припремом понуде и то најкасније 5 (пет) дана пре истека рока 
за подношење понуда. Наручилац ће у року од 3 (три) дана од пријема захтева, писмено 
одговорити том понуђачу тј. заинтересованом лицу, као и свим осталим понуђачима 
који су примили конкурсну документацију и исту  информацију ће објавити  на 
Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке  и на својој интернет страници.  
 
Питања  упутити на адресу: Дом здравља Бор, Николе Коперника 2-4 Бор, ,  са 
напоменом '' Објашњење, редни број ЈН - 14/2015“ или на следећи е-маил: 
jnabavke@domzdravljabor.org.rs
 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом: „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈН - 14/2015“. 
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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 или 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 чл. 20. 
Закона. 
13. 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 (чл. 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 примерен рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући 
Наручиоцову контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуда по окончаном поступку отварања понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

 

14.ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, 
ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 
 

mailto:zcbor@sezampro.rs
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Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем, односно 
група понуђача, у обавези је да на дан потписивања Уговора о јавној набавци достави 
Наручиоцу: 
- безусловну, бланко соло меницу за добро извршење посла, менично овлашћење и 
копију депо картона, са клаузулом „неопозива“, „без приговора“ и „на први позив 
платива“ у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, коју ће Наручилац 
вратити понуђачу 10 (десет) дана након истека уговора са понуђачем, 
- безусловну, бланко соло меницу и за отклањање недостатака у гарантном року, 
менично овлашћење и копију депо картона са клаузулом „неопозива“, „без приговора“ 
и „на први позив платива“ у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, коју 
ће Наручилац вратити понуђачу 20 (двадесет) дана након истека уговора са понуђачем. 
Уколико понуђач не достави тражено средство обезбеђења у моменту закључења 
уговора, уговор неће бити закључен, обзиром да ће Наручилац поништити одлуку о 
додели уговора и уговор може да додели првом следећем најповољнијем понуђачу. 
Менице морају бити регистроване у регистру меница Народне банке Србије, а као доказ 
понуђач мора да достави и копију захтева за регистрацију меница, који је оверен од 
пословне банке понуђача. 
У случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе, изврши их делимично или 
касни са извршењем уговорних обавеза, Наручилац ће активирати менице. 
 
 
 
15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ 
РЕФЕРЕНЦИ 
 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкма који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 
 
Доказ може бити: 

1. правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа; 
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3. исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4. рекламације потрошача односно корисника ако нису отклоњене у уговореном 

року; 
5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 

пројектом, односно уговором; 
6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима 

предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
8. други релевантан доказ који се односи на испуњење обавеза у раније 

закљученим уговорима о јавним набавкама. 
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке, у складу са чл. 83. Закона, ако има негативну референцу за предмет набавке, 
који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде 
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додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда Наручиоцу средство 
обезбеђења испуњења уговорних обавеза. 
 
Средство обезбеђење испуњења уговорних обавеза је једна сопствена, соло меница, 
која се може попунити на износ од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а  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 менице за добро извршење посла мора да се продужи. 
 
Уз меницу се предаје и копија картона депонованих потписа и одговарајуће менично 
овлашћење. Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за располагање финансијским средствима. Картон депонованих потписа 
који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу.  
 
Меница мора бити неопозива, безусловна, и платива на први позив и без права на 
приговор. У складу са чл. 47 а, ст. 6 Закона о платном промету, Народна банка Србије 
донела је Одлуку о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и 
овлашћења која се примењује од 01.02.2012.године. Стога је потребно да понуђач уз 
меницу достави и доказ о регистрацији исте код пословне банке код које има отворен 
рачун. 
 
16. ЦЕНА, ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И 
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ, НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
Цена треба да буде изражена у динарима, појединачно и укупно – са и без пореза на 
додату вредност, са свим урачунатим трошковима и попустима. Износ ПДВ-а исказати 
одвојено, у процентима и динарској вредности.  
Наручилац због специфичности набавке, а на основу члана 19. став 2. Закона, 
дозвољава понуђачима да цену у понуди искажу у ЕУР. У том случају ће се за прерачун 
у динаре користити средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето 
отварање понуда. Цена мора бити фиксна током целог периода важења Уговора. 
Промена вредности уговорене каматне стопе, односно промена висине лизинг накнаде, 
за време важења уговора није дозвољена. Све вредности морају бити исказане у истој 
валути.  
 
Понуду цене исказати попуњавањем Обрасца понуде, који је достављен у Прилогу 
конкурсне документације (Структура цене са ПДВ-ом и упутством како се попуњава), 
образац VI-3. 
 
Цена се односи на јединицу мере за понуђено добро и подразумева се за испоруку у 
седишту/продајном салону  Понуђача. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска 
цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.   
 
Обавеза понуђача и Наручиоца је да изврше рачунску проверу понуде. Наручилац ће 
сходно члану 93. став 4. Закона, уз сагласност понуђача, извршити корекцију рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончању поступка отварања 
понуде.  
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Плаћање се врши уплатом на текући рачун понуђача. 
Плаћање ће се вршити: учешће 10% бруто набавне вредности предмета лизинга, а 
остатак путем лизинга на 48 једнаких месечних рата. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
Понуде са другачијим начином плаћања биће одбијене као неприхватљиве. 
 
17. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 
Техничка документација и планови се израђују у складу са законом, техничким 
прописима и стандардима који се доносе из области из које је предмет јавне набавке. За 
сва тражена добра технички и други захтеви морају бити испуњени у складу са 
важећим законским прописима Републике Србије, Правилником о подели моторних 
возила и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима 
и Законом о безбедности саобраћаја. 
 
Уколико нису задовољене карактеристике захтеване овом конкурсном документацијом, 
понуда ће бити одбијена као неодговарајућа. 
Ова конкурсна документација НЕ САДРЖИ  техничку документацију и планове. 
 
18. НАЧИН КОНТРОЛЕ И УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 
 
Понуђач  приликом испоруке добара Наручиоцу, доставља одговарајућу техничку 
документацију издату од стране произвођача, каталог, проспект или други документ 
који мора да садржи доказ за све захтеване карктеристике предмета јавне набавке 
 
 
19. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, 
ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ 
ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО 
ПРИБАВИТИ 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 
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарство 
финансија. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 
 
 
20. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И 
ПОНУЂАЧЕВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на 
располагање. 
Наручилац је дужан да: 
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1. чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је, као 
такве, у складу са законом понуђач означио у понуди; 

2. одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди; 

3. чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке 
о поднетим понудама, до истека рока предвиђеног за отварање понуда; 

4. неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 
остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуда. 

 
 
21. ВРСТА KРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 
КРИТЕРИЈУМА 
 
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.  
 
 
22. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ 
ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ 
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
 
Уколико два или више понуђача имају исту понуђену најнижу цену, критеријум за 
избор биће следећим редоследом критеријума: краћи рок испоруке возила, дужи 
гарантни рок на возило. У случају и да је и понуђени рок испоруке возила и понуђени 
гарантни рок на возило исти, најповољнија понуда је она која је прва достављена 
Наручиоцу.   
 
23. КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ ДОБАРА  
 
Квантитативни пријем добара и формирање материјалних докумената извршиће се у 
седишту/продајном салону Испоручиоца возила уз присуство овлашћених 
представника Испоручиоца, Даваоца и Примаоца лизинга, о чему ће бити сачињен 
записник о примопредаји који потписују све три стране. 
 
24. 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 важечих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине ( Образац изјаве је дат у 
поглављу VI - образац VI-6). 
 
 
25. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
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Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду права интелектуалне 
својине трећих лица сноси понуђач. 
 
26. 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 ( у даљем тексту. Захтев) подноси се Републичкој комисији, а 
предаје Наручиоцу. Примерак Захтева подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил : 
jnabavke@domzdravljabor.org.rs или препорученом поштом са повратницом. Захтев  се 
може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, 
осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом Захтеву Наручилац 
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о 
поднетом Захтеву на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, најкасније у року 
од 2 (два) дана од дана пријема Захтева. 
Уколико се Захтевом оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 
или конкурсне документације, Захтев ће се сматрати благовременим уколико је 
примљен од стране Наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења Захтева 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 је 5 (пет) дана од 
дана пријема одлуке. Захтевом  се не могу 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 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 у 
износу од 40.000 динара уколико оспорава одређену радњу Наручиоца пре отварања 
понуда на број жиро-рачуна:  840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број: 97  
50-016, сврха уплате: републичка административна такса са назнаком јавне набавке на 
коју се односи (овде ЈН - 14/2015), корисник: буџет Републике Србије. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138-167. Закона. 
 
 
27. НАРУЧИЛАЦ ЗАДРЖАВА ПРАВО ДА: 
 

1. измени или допуни конкурсну документацију уколико се, у року предвиђеном за 
достављање понуда, укаже потреба за тим. С тим што је дужан да све 
новонастале измене или допуне конкурсне документације објави на Порталу 
јавних набавки Управе за јавне набавке; 

mailto:zcbor@sezampro.rs
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2. одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара 
захтевима из конкурсне документације или ако престане потреба за предметном 
набавком. 

 
 
28. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне 
набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави 
поступка, о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу. 
Наручилац је дужан да лицу из претходног става, омогући увид у документацију и 
копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од 2 (два) 
дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. 
Закона. 
 
29. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  
 
На основу извештаја о стручној оцени понуда, Наручилац доноси Одлуку о додели 
уговора, у року одређеном у Позиву за подношење понуда, који не може бити дужи од 
10  (десет) дана од дана отварања понуда. 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор, у 
складу са одредбом чл. 113 Закона,  у року максимум од  8 (осам) дана од дана протека 
рока за подношење Захтева за заштиту права из чл. 149 Закона, под условом да нико од 
понуђача не уложи захтев за заштиту права. 
 
Ако изабрани понуђач одустане од понуде и одбије да потпише Уговор,  Наручилац 
задржава право да у том случају закључи уговор са понуђачем чија је понуда, по оцени 
Комисије, друга на ранг листи.  
 
У случају да је поднета само једна понуда, Наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење Захтева за заштиту права, у складу са чл. 112 ст. 2 тачка 5 
Закона.  
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V ОБРАСЦИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  

VI-1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
– јавна набавка добара мале вредности 
- НАБАВКА ЈЕДНОГ САНИТЕТА НА ЛИЗИНГ (ФИНАНСИЈСКИ) ПО СИСТЕМУ ЗАМЕНЕ 
СТАРО ЗА  НОВО – ЈН - 14/2015     
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара мале 
вредности  - набавка НОВОГ санитета на лизинг (финансијски) по систему замене 
старо за ново– ЈН - 14/2015.    
 
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  
 

Понуђач је уписан у Регистар понуђача 
 

ДА      НЕ (обавезно заокружити) 

 
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 који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
  

Име особе за контакт: 
 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
 
 
Напомена: 
  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
  

Име особе за контакт: 
 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
  

Име особе за контакт: 
 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
  

Име особе за контакт: 
 

 
У прилогу понуде, достављамо СПОРАЗУМ групе понуђача број _______________ од 
______2015. године (уписати) којим се, међусобно и према Наручиоцу обавезујемо на 
извршење  јавне набавке (ЈН - 14/2015), а који садржи све тачке члана 81, став 4. 
Закона, потписан од одговорних лица и оверен званичним печатом сваког од понуђача. 
 
 
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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6) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – јавна набавка добара мале вредности 
- НАБАВКА ЈЕДНОГ САНИТЕТА НА ЛИЗИНГ ПО СИСТЕМУ ЗАМЕНЕ СТАРО ЗА  НОВО – 
ЈН - 14/2015     
Табела 1. 

А. Ново возило  Јед. 
мере 

Количина Вредност 
( без ПДВ-а) 

Марка:_____________________ 

Тип:_______________________ 

 
ком 

 
1 

 

1. Укупно (без ПДВ-а):  

2. ПДВ  

3. Укупно (са ПДВ-ом)   
 

Табела 2. 

Б. Стара путничка возила Укупно без ПДВ-а 
1.ОПЕЛ АСТРА КЛАСИК 2  
4. Укупно  

 
Укупан нето износ набавке новог возила путем 
финансијског лизинга 

 

ПДВ на набавку новог возила  
Укупан бруто износ набавке новог возила  путем 
финансијског лизинга 

 

Укупан нето износ набавке новог возила путем 
финансијског лизинга умањен за износ старог возила 

 

Укупан бруто износ набавке новог возила путем 
финансијског лизинга умањен за износ старог возила 

 

 
Рок испоруке:     дана од дана закључења Уговора о јавној набавци 
 
Гарантни рок: за мотор____год, за боју____год, за ант.кор.зашт.______год. 
 
Рок важења понуде:_________дана од дана отварања понуде. 
 

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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VI – 2 МОДЕЛ УГОВОРА 
 

МОДЕЛ УГОВОРА бр. ________/____ 
- НАБАВКА НОВОГ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА НА ЛИЗИНГ (ФИНАНСИЈСКИ 

ЛИЗИНГ) ПО СИСТЕМУ ЗАМЕНЕ СТАРО ЗА НОВО 
 

закључен  у Београду дана ______________2015. године, између 
 
 
 
У Г О В О Р Н И Х    С Т Р А Н А: 
 
1. ДОМA ЗДРАВЉА БОР, Бору, улица Николе Коперника 2-4 Бор, матични број: 
17870165, ПИБ: 108836097, кога заступа директор, спец.др мед. Мирослав 
Карабашевић, (у даљем тексту : Купац/прималац лизинга), с једне стране 
 

и 
 

2. 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
(у даљем тексту: Продавац/испоручилац предмета лизинга), с друге стране 
 
 
 

и 
 

3. ________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
(у даљем тексту: Давалац лизинга) 
 
 

и 
 

 
 
 

 
_________________________________________________________________________________________ 
(Навести подизвођача/е тј. понуђаче из групе понуђача ако понуду подноси понуђач са 
подизвођачем/чима односно група понуђача. Са свим подацима који се траже за понуђача) 

 
Напомена: Понуђач у Моделу уговора мора да попуни недостајуће податке, парафира и овери 
печатом прву страну, све стране парафира и овери печатом, задњу страна потпише и овери 
печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 
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Уговорне стране констатују:  
 
- Да је Купац (прималац лизинга) на основу Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ 
бр.124/12) спровео  поступак јавне набавке добара мале вредности -набавка једног 
санитетског возила (финансијски лизинг) по систему замене старо за ново – ЈН -  
14/2015,  на основу Позива објављеног на Потралу јавних набавки Управе за јавне 
набавке ____________________________. 
 
- Да је Продавац (испоручилац предмета лизинга) доставио понуду број 
_______________(попунити) године која одговара свим условима из Закона о јавним 
набавкама )“Сл.гл.РС“ бр. 124/12) и захтевима конкурсне документације. 
 
- Да је Купац (прималац лизинга) понуду Продавца (испоручиоца предмета лизинга) 
бр.________________ (попунити)  изабрао као најповољнију и донео Одлуку о додели 
уговора  бр. _________________.године, која је саставни део овог Уговора. 

                                                     

Члан 1. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 
Предмет овог Уговора је набавка новог санитетског возила на финансијски лизинг по 
систему замене старо за ново уз продају старог возила Испоручиоцу, а према 
карактеристикама наведеним у конкурсној документацији бр. ЈН -14/2015, која чини 
саставни део овог Уговора. 
Ново санитетско возило је марке:__________________, модел________________  
_________________________, година производње___________________. 
 

Члан 2. 
КВАЛИТЕТ 
 
Квалитет добара из члана 1. овог Уговора мора у свему да одговара техничким и 
другим захтевима у складу са важећим прописима Републике Србије, Правилником о 
подели моторних возила и прикључних возила и техничким условима за возила у 
саобраћају на путевима и Законом о безбедности саобраћаја на путевима. 
 

Члан 3. 
ЦЕНА И ЊЕНА ПРОМЕНА 
 
Купац (прималац лизинга) и Продавац (испоручилац предмета лизинга) су се 
споразумели да цена добара из члана 1. Уговора буде следећа: 
 
Вредност новог возила износи:  као у понуди  динара/еур, без ПДВ-а. 
 
Износ ПДВ-а  као у понуди  динара/еур 
Укупна вредност новог возила износи: као у понуди  динара/еур, са ПДВ-ом . 
Вредност по којој ће Испоручилац извршити откуп старог возила износи ________ 
динара/еур по средњем курсу НБС на дан уплате. 
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Нето вредност набавке новог возила предмета уговора путем финансијског лизинга  
износи ___________________, што са обрачунатим ПДВ-ом 
износи______________________. 
 
Цена је фиксна и не може се накнадно мењати током периода важења овог Уговора.  

Члан 4. 
СУБЈЕКТИ УГОВОРА 

 
Субјекти овог уговора су: Купац (прималац лизинга), Продавац (испоручилац предмета 
лизинга) и Давалац лизинга. 
Давалац лизинга___________________, као власник возила из члана 1. овог Уговора 
који је према спецификацији Купца (примаоца лизинга) прибавио од Продавца 
(испоручиоца предмета лизинга), уз задржавање права својине, преноси на Купца 
(примаоца лизинга)  овлашћење држања и коришћења санитетског возила на рок од 5 
(пет) година. 
Продавац (испоручилац предмета лизинга) се обавезује да Купцу (примаоцу лизинга) 
достави добра из чл. 1.овог Уговора (у даљем тексту: санитет) на начин и под условима 
из овог Уговора. 
Продавац (испоручилац предмета лизинга) предмета лизинга____________________, 
преноси на Даваоца лизинга право својине над предметним санитетом, ради њихове 
предаје Купцу (примаоцу лизинга)  на држање и коришћење. 
Уговор о финансијском лизингу и Уговор о испоруци се потписују за санитет.Уговор о 
откупу старог возила се потписује најкасније на дан испоруке новог возила.Наручилац 
ће фактурисати старо возило Испоручиоцу најкасније на дан потписивања уговора о 
откупу. 

Члан 5. 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 
Плаћање се врши уплатом на рачун Даваоца лизинга. 
Уговорену цену Купац (прималац лизинга) ће платити путем финансијског лизинга и 
то: са 10% учешћа од бруто набавне вредности возила, ПДВ-ом на камату садржану у 
финансијском лизингу, остале трошкове који настају закључењем Уговора о 
финансијском лизингу, а остатак на 48 једнаких месечних рата, на основу посебног 
Уговора о финансијском лизингу који ће Купац као прималац лизинга закључити са 
Даваоцем лизинга најкасније на дан испоруке санитета. 
Уплату учешћа, прве рате и осталих трошкова који настану приликом закључења 
Уговора о финансијском лизингу Купац (прималац лизинга) ће извршити на дан 
потписивања Уговора о финансијком лизингу. 
Уговор о финансијком лизингу за санитетско возило који су предмет овог Уговора, 
Купац (прималац лизинга)  и Давалац лизинга закључиће под условима и елементима 
које је Давалац лизинга доставио у пониди број___________од _________2015. године. 
Купац (прималац лизинга) може захтевати од Даваоца лизинга да измени одређене 
чланове Уговора о финансијском лизингу који нису у складу са Законом који је Купац 
(прималац лизинга) обавезан да примењује или су ти елементи Уговора у супротности 
са пословном политиком Купца (примаоца лизинга).  
Купац (прималац лизинга) не може захтевати од Даваоца лизинга да мења 
комерцијалне и финансијске елементе Уговора о финансијском лизингу које је Давалац 
лизинга дао у понуди. 
Плаћањем последње рате лизинга предмет лизинга прелази у трајно власништво 
Купца(примаоца лизинга).  
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Давалац лизинга се обавезује да након плаћања последње рате пренесе предмет лизинга 
у власништво Купца (примаоца лизинга). 
Прималац лизинга ће извршавати сва плаћања по средњем курсу НБС за ЕУР на дан 
доспећа, уколико је понуда дата ЕУР-има. 
 
 
 
 
 

Члан 6. 
РОК И НАЧИН  ИСПОРУКE 
 
Рок испоруке добара је ________ дана од дана закључења Уговора о јавној набавци. 
Испорука возила из члана 1. овог Уговора извршиће се у седишту/продајном салону  
Продавца (испоручиоца предмета лизинга)  уз присуство овлашћених представника све 
три Уговорне стране, који потписују записник о примопредаји. 
 
 

Члан 7. 
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 
 
У случају неодговарајућег квалитета или у случају да се утврди да возило није у складу 
са понудом и захтеваним техничким каратеристикама, Купац (прималац лизинга) је 
овлашћен да не преузме возило/возила, а Продавац (испоручилац предмета лизинга) је 
у обавези да недостатке отклони у року од 7 (седам) дана од дана пријема рекламације, 
односно да испоручи возило/возила исте марке и карактеристика. 
 
 

Члан 8. 
ГАРАНТНИ ПЕРИОД 
 
Гарантни услови и дужина општих и појединачних гаранција прецизиране су у 
гарантном листу који Продавац (испоручилац предмета лизинга) предаје Купцу 
(примаоцу лизинга) у моменту испоруке санитета, заједно са сервисном књижицом и 
осталом документацијом. 
Гарантни период за свако возило је минимум 48 (четрдесетосам) месеци или 
минимално пређених 120.000 km, почев од дана преузимања возила.  
Гаранција на батерију (акумулатор) минимум 24 (двадесетчетири) месеца или минимум 
пређених 60.000 km.  
Гаранција на корозију је минимум 144 (стотинучетрдесетчетири) месеца.  
Гаранција на боју је минимум 36 (тридесетшест) месеци, а на лак минимум 12 
(дванаест) месеци. 
Редовно одржавање у гарантном 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 Продавца 
(испоручиоца предмета лизинга). 
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У току трајања гарантног рока Продавац (испоручилац предмета лизинга) се обавезује 
да све евентуалне кварове који се појаве, поправи без накнаде у законском року и под 
условима предвиђеним у гарантном листу.  
У случају да обавезе из претходног става овог члана не уради у предвиђеном року, 
Продавац (испоручилац предмета лизинга)  је дужан да возило замени новим. 
 
 
 
 
 

Члан 9. 
СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 
Продавац (испоручилац предмета лизинга)   је дужан да на дан закључења овог Уговора 
Купцу  (примаоцу лизинга), достави: 
 
- безусловну, бланко соло меницу за добро извршење посла, менично овлашћење и 
копију депо картона, са клаузулом „неопозива“, „без приговора“ и „на први позив 
платива“ у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, коју ће Купац  
(прималац лизинга) вратити  Продавцу (испоручиоцу предмета лизинга) 10 (десет) дана 
након истека овог Уговора, 
 
- безусловну, бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року, менично 
овлашћење и копију депо картона са клаузулом „неопозива“, „без приговора“ и „на 
први позив платива“ у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, коју ће 
Купац  (прималац лизинга) вратити Продавцу (испоручиоцу предмета лизинга)  20 
(двадесет) дана након истека гарантног периода за свако возило из члана 8, став 2 овог 
Уговора. 
 
Уколико Продавац (испоручилац предмета лизинга)   не достави тражено средство 
обезбеђења у моменту закључења Уговора, Купац (прималац лизинга) је овлашћен да 
не закључи овајУговор, поништи одлуку о додели Уговора и Уговор додели првом 
следећем најповољнијем понуђачу. 
Менице морају бити регистроване у регистру меница Народне банке Србије, а као доказ 
Продавац (испоручилац предмета лизинга) мора да достави и копију захтева за 
регистрацију меница, који је оверен од пословне банке Продавца (испоручиоца 
предмета лизинга). 
У случају да Продавац (испоручилац предмета лизинга) не изврши своје уговорне 
обавезе, изврши их делимично или касни са извршењем уговорних обавеза, Купац  
(прималац лизинга)  је овлашћен да активира менице. 
 

Члан 10. 
РАСКИД УГОВОРА 
 
Купац  (прималац лизинга) задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико 
Продавац (испоручилац предмета лизинга)  касни са испоруком више од 8 (осам) дана, 
односно ако испоручено санитетско возило не одговара понуди бр.________ од 
________________. 
 

Члан 11. 
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РЕШAВАЊЕ СПОРОВА 
 
Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове, поводом овог Уговора,  
решавати споразумно. 

 
У случају да се не могу сагласити о спорним питањима Уговорне стране су сагласне да 
је за  решење спора надлежан Привредни суд у Београду. 

 
Овај  
Овај Уговор може бити измењен или допуњен само сагласношћу воља обе Уговорне 
стране.  
 

Члан 12. 
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
 
Уговорне стране су сагласне да се на све што није изричито регулисано одредбама овог 
Уговора примењују одредбе Закона о облигационим односима (“Сл.лист СФРЈ”, бр. 
29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, “Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93, 22/99 и 44/99). 
 
Саставни део овог Уговора је Конкурсна документација ЈН - 14/2015 и Понуда овде 
Продавца (испоручиоца предмета лизинга) назначена у преамбули Уговора. 

 
Продавац (испоручилац предмета лизинга) је обавезан да у року од 5 (пет) дана од дана 
настанка пословне промене о истој писаним путем  обавести  Купца (примаоца 
лизинга). Купац је дужан да достави потребну документацију коју Давалац лизинга од 
њега захтева. 
 
Уговор ступа на снагу даном потписивања Уговора од стране  свих Уговорних страна и 
важи до коначног испуњења свих уговорених обавеза. 

 
Уговор је рађен у 6 (шест) истоветних примерка од којих су: 3 (три) за Купца (примаоца 
лизинга) и 2 (два) за Продавца(испоручиоца предмета лизинга) и 1 (један) за Даваоца 
лизинга. 

 
 

У Београду, дана _________ 2015. године.  
 
 

          П Р О Д А ВА Ц:             К У П А Ц: 
 
___________________________                                         ___________________________ 
 
 
 
                                          Д А В А Л А Ц   Л И З И Н Г А: 
                               
                                          ______________________________  
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VI - 3. ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈН - 14/2015 
 

Укупна вредност НОВОГ санитетског возила по систему замене старо за ново без ПДВ-а 
износи__________ (означити да ли је вредност у динарима или ЕУР).  
ПДВ износи_____________ (означити да ли је вредност у динарима или ЕУР). Укупна  
вредност са ПДВ-ом износи:___________________(означити да ли је вредност у динарима 
или ЕУР). 
 

 Структура цене Даваоца лизинга: Динара ЕУР 
1. Учешће примаоца лизинга (10%од бруто набавне вредности 

возила) 
  

2. Номинална каматна стопа %   
3.  Ефективна стопа лизинг накнаде   
4. Трошкови обраде уговора са ПДВ-ом   
5. Трошкови уписа уговора у лизинг регистар са ПДВ-ом   
6. Трошкови упита у кредитни биро са ПДВ-ом   
7. ПДВ на камату садржану у лизинг накнади   
8. Рок отплате и број рата:   48 једнаких месечних рата 
9. Износ месечне рате:   
10. Набавна вредност санитета путем финансијског лизинга без 

ПДВ-а (бруто набавна вредност путем финансијског лизинга 
без ПДВ-а (-20%)) 
(унети у образац понуде) 

  

11. Бруто набавна вредност санитета путем финансијског лизинга 
(1+ (9x48)+4+5+6+7) 
 (унети у образац понуде) 

  

12. Процењена вредност старог возила   
13. Укупан нето износ набавке новог возила путем финансијског 

лизинга умањен за износ старог возила 
 

  

14. Укупан бруто износ набавке новог возила путем финансијског 
лизинга умањен за износ старог возила 

  

 
Рок за плаћање учешћа у финансијском лизингу:_______  дана од закључења Уговора о 
финансијског лизинга 
Доспеће прве лизинг рате на наплату:________ дана од дана закључења Уговора о 
финансијском лизингу. 
Доспеће на наплату других трошкова који настају закључењем Уговора о финансијском 
лизингу: ________дана од дана закључења тог Уговора 
 
 
        Потпис овлашћеног лица 
              -даваоца лизинга- 
 
Датум:_____________   М.П.            ___________________________ 
 
Прилози – Понуђач је у обавези да приложи следећа документа: 

1. План отплате рата лизинг накнаде и других трошкова који настају потписивањем Уговора о 
финансијском лизингу за цео период важења тог Уговора, који Давалац лизинга доставља на 
сопственом обрасцу, на меморандуму, потписан и оверен од стране овлашћеног лица Даваоца 
лизинга. 
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VI – 4. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

 

 

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

 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
 
 
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 
од наручиоца накнаду трошкова. 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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VI - 5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке добара мале вредности ЈН - 14/2015, 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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VI - 6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 
ПРОПИСА О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ, 
ЗАПОШЉАВАЊА И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ, И ГАРАНЦИЈА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

 
 
 

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

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке 
добара мале вредности ЈН - 14/2015 , поштовао је обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 
 
 
 
          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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VI - 7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 77. СТАВ 4. 
ЗАКОНА  

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

И  З  Ј  А  В  У 
 
 
Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара 
мале вредности ЈН - 14/2015 -  набавка једног санитетског возила на лизинг 
(финансијски) по систему замене старо за ново, испуњава све услове из чл. 75. и 76. 
став 3 Закона, односне 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/заступници нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе,  нису осуђивани за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре;  
3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објаве позива за подношење понуде;  
4. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије ( или стране државе када има седиште на њеној 
територији);  
5. Понуђач испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане 
чл. 76 Закона и то из става 3):  
- Да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно 
претходни стечајни поступак. 
 
 

          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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VI - 8. ОБРAЗАЦ   ИЗЈАВЕ   ПОДИЗВОЂАЧА  У СКЛАДУ СА     
ЧЛАНОМ 77. СТАВ 4. ЗАКОНА 

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

И  З  Ј  А  В  У 
 
 
Подизвођач................................[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке 
добара мале вредности ЈН - 14/2015 - набавка једног санитетског возила на лизинг 
(финансијски) по систему замене старо за ново, испуњава све услове из чл. 75. и 76. 
став 3. 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/заступници нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе,  нису осуђивани за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре;  
3. Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објаве позива за подношење понуде;  
4. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије ( или стране државе када има седиште на њеној 
територији);  
5. Подизвођач испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, 
дефинисане чл. 76 Закона и то из става 3):   
-Да над подизвођачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно 
претходни стечајни поступак. 
 
 

          Датум              Подизвођач 
 
________________                        М.П.                                        __________________ 
 

 
Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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_________________________________________, дајем: 
(Назив понуђача) 
 
 

И З Ј А В У      О   Т Е Х Н И Ч К О М    К А П А Ц И Т Е Т У 
 
 

У поступку јавне набавке добара мале вредности – ЈН-14/2015 -   набавка једног 
санитетског возила на лизинг (финансијски) по систему замене старо за ново, под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да располажемо 
одговарајућим техничким капацитетом, односно да поседујемо или користимо 
одговарајући пословни простор . 
 
 
 
Датум: _____________ 
 
 
     М.П.   Понуђач: 

____________________ 
 (потпис овлашћеног лица) 
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