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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 124/12, 

14/15 и 68/15) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник 

РС”, брoj  86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке шифра: ЈНМВ-12/2016, број 05-

19/2 и Решења о образовању комисије за јавну набавку шифра: ЈНМВ-12/2016, број 05-19/3 

припремљена је 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

Назив Наручиоца: Црвени крст Новог Сада – Градска организација 

Адреса Наручиоца: Пионирска 12, 2100 Нови Сад  

Интернет страница Наручиоца: www.gockns.org.rs 

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности 

Предмет јавне набавке: добра 

Лице за контакт: Раде Станојчић  

Е - mail адреса и број факса: rade.stanojcic@gockns.org.rs, 021/66-24-097 

 

 

1.1. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Опис предмета набавке: виљушкар, у свему према спецификацији садржаној у Конкурсној 

документацији. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 42415110 – Виљушкари 

 

2. СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

Спецификација обухвата чеони виљушкар, који Наручилац набавља за потребе руковања 

теретом и унутрашњим транспортом, као и његове карактеристике. Виљушкар мора мора бити 

нов, неоштећен и исправан.  

Карактеристике чеоног виљушкара 
Јединица 

мере 
Количина 

1. Врста виљушкара: чеони 

 

2. Марка: Linde или одговарајући 

 

3. Погонски мотор (евро-дизел) 

- четвороцилиндрични дизел мото (минимум) 

- радна запремина 1896 cmᶟ (минимум) 

- снага: 26 Kw при 2100 о/min (минимум) 

 

4. Носивост: номинална носивост износи 2000 кg/500mm (минумум) 

 

5. Носећи стуб 

- стандардна конструкција, израђен од уских профила, отпоран на торзионе 

силе 

- максимална висина подизања износи h3=3150mm 

- висина стуба у спуштеном стању износи h1=2196mm 

* дозвољено одступање ±2% 

 

6. Хидростатичка трансмисија 

 

7. Носач виљушки и хидраулични уређаји 

- ширина 980 mm - дозвољено одступање ±2% 

- шест ролница за клизање по носећем стубу 

- максимални отклон бочног помака износи ± 100mm (минимум 90mm) 

 

8. Пар виљушки: димензије 1200mm - дозвољено одступање ±2% 

 

9. Точкови су израђени од пуне гуме 

 

10. Боја: црвена 
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Опреме која треба да буде у пакету опреме виљушкара који се нуди: 

- уређај за бочно померање виљушкара 

- горње заштитно стакло 

- унутрашњи ретровизор 

- пар радних светала напред + радно/рикверц светло позади 

- звучни сигнализатор упозоравања при кретању уназад - „бипер“ 

- трепћућа, упозоравајућа светло жутее боје 

      - хидростатичка трансмисија 

      - дигиталне команде за управљање радном хидрауликом 

      - амортизујуће седиште руковаоца 

      - систем за надзор погонског мотора и радне хидраулике, са самозаштитом од хаварије 

      - контрола стабилности виљушкара приликом заокретања и уласка у кривину 

 
 

 Напомена: све функције носећег стуба контролишу се помоћу дигиталних џојстика 

уграђених у ослонац за руку, чији се положај може подешавати. Контролни инструмент са 

дигиталним дисплејом и сигналим тињалицама мора бити позициониран тако да се увек налази 

у видном пољу руковаоца, тако да он не мора да спушта поглед ради очитавања информација. 

Најважније информације су стално исписане на дисплеју. 

 

 Уз понуду доставити техничку брошуру понуђеног виљушкара. 

 

Укупна уговорена вредност (цена) треба да обухвати све трошкове које Добављач има у 

реализацији предметне набавке за набавку добра и опреме, транспорт, уградњу и све друге 

неспецифичне трошкове које захтева реализација овог уговора. 

 

 
 
 

3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
 Ова конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове. 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 

76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач, понуђач из групе понуђача и 

подизвођач, ако испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН, и то: 

 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар.  

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.  

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

 

 Уколико понуђач учествује са подизвођачем дужан је да за подизвођаче достави доказе о 

испуњености обавезних услова из тач. 1) до 3). 

 

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица (тач. 1-3):  

Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава обавезне 

услове утврђене Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом, потписана и 

оверена од стране овлашћеног лица (образац у саставу конкурсне документације). 

 

4) 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. 

 

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица 

Изјава да је поштовао обавезе из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, 

односно обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је 

на снази у време подношења понуде, попуњена, потписана и оверена печатом (образац у 

саставу конкурсне документације) 

Уколико понуђач учествује са подизвођачем дужан је да за подизвођача достави доказе о 

испуњености обавезних услова из тач 1) до 4). 

 

4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА  

 

 Поред обавезних услова, понуђач мора испуњавати и додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама. Понуђач у поступку јавне 

набавке мора доказати:  

 

1) да испуњава услов финансијског капацитета:  

- да понуђач у претходној пословној години (2015. година) није пословао са губитком. 

 

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица:  
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Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава додатне 

услове утврђене Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом, потписана и 

оверена од стране овлашћеног лица (образац у саставу конкурсне документације). 

 

 2)  да испуњава услов техничког капацитета: 
 

Понуђач мора бити овлашћен од стране произвођача или представништва за територију 

Србије, за продају и сервисирање виљушкара који нуди у предметном поступку јавне набавке. 

 

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица 

Уговор или други одговарајући правни акт са произвођачем добара –виљушкара из 

ког се јасно и недвосмислено може утврдити да је понуђач овлашћени продавац/дистрибутер, 

да нуди фабричку гаранцију, као и да је овлашћени сервисер за понуђени виљушкар. 

     
Напомена: Додатне услове понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно. 

Подизвођач не мора да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке. 

      

  

 4.3. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ У ПОГЛЕДУ ДОКАЗИВАЊА 

 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац 

може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда на основу 

извештаја комисије за јавну набавку 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 од 

дана упућивања захтева за достављање документације, не достави на увид оригинал или 

оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа. 

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 понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних 

органа те државе.  

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, 

због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе 

у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац 

ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази тражени конкурсном 

документацијом, 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. 

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 о 

додели уговора, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 

да је документује на прописан начин. 
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5.  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 

 

5.1. ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ НАЈНИЖОМ ПОНУЂЕНОМ 

ЦЕНОМ 

 

Уколико након извршене стручне оцене понуда, две или више понуда имају исту 

понуђену цену, повољнијом ће се сматрати понуда која има краћи рок испоруке добра. 
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6. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ  
 

6.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Јавна набавка добара – виљушкар  

 (шифра: ЈНМВ-12/2016) 

 

 

 

Број: __________ 

Дана: __________ 2016. године 

 

 

 Упућујемо вам понуду за јавну набавку добара – виљушкар,  у свему према захтевима из 

конкурсне документације, а у складу са важећим прописима и стандардима. 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ / НОСИОЦУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: ________________________________________ 

2. Адреса седишта: ______________________________________________________________ 

3. П И Б: _____________________ 4. Матични број: ____________________________________ 

5. Контакт особа: __________________________________________ 

6. Представник понуђача: ___________________________________ 

7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: _________________________________________ 

9. Број рачуна и назив пословне банке: _____________________________________________ 

 

 

Понуду дајемо: (заокружити) 

  

а) самостално                   б) заједничка понуда              в) понуда са подизвођачем 

 

 

б) заједничка понуда 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: _______________________________________ 

2. Адреса седишта: _____________________________________________________________ 

3. П И Б: ____________________ 4. Матични број: ____________________________________ 

5. Контакт особа: ________________________________________ 

6. Представник понуђача: ___________________________________ 

7. Број телефона:______________ 8. E-mail: __________________________________________ 

9. Број рачуна и назив пословне банке: ______________________________________________ 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: _______________________________________ 

2. Адреса седишта: _______________________________________________________________ 

3. П И Б: ____________________ 4. Матични број: _____________________________________ 

5. Контакт особа: __________________________________________ 

6. Представник понуђача: ___________________________________ 

7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: ________________________________________ 

9. Број рачуна и назив пословне банке: ______________________________________________ 
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: _______________________________________ 

2. Адреса седишта: _______________________________________________________________ 

3. П И Б: ____________________ 4. Матични број: _____________________________________ 

5. Контакт особа: __________________________________________ 

6. Представник понуђача: ___________________________________ 

7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: ________________________________________ 

9. Број рачуна и назив пословне банке: ______________________________________________ 

 

 
Напомена: Овај део обрасца понуђач попуњава само ако подноси заједничку понуду. Уколико је број 

понуђача у заједничкој понуди већи од три, овај део обрасца треба копирати. 

 

в) понуда са подизвођачем 

 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: _____________________________________ 

2. Адреса седишта: __________________________________________ 

3. П И Б: ____________________ 4. Матични број: ___________________________________ 

5. Контакт особа: __________________________________________ 

6. Представник подизвођача: ___________________________________ 

7. Број телефона:______________ 8. E-mail: __________________________________________ 

9. Број рачуна и назив пословне банке: ______________________________________________ 

 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи 

___________ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: ____________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: _____________________________________ 

2. Адреса седишта: ________________________________________ 

3. П И Б: ____________________ 4. Матични број: _________________________________ 

5. Контакт особа: __________________________________________ 

6. Представник подизвођача: ___________________________________ 

7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: ________________________________________ 

9. Број рачуна и назив пословне банке: ______________________________________________ 

 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи 

___________ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: ____________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: _____________________________________ 

2. Адреса седишта: ________________________________________ 

3. П И Б: _____________________ 4. Матични број: ___________________________________ 

5. Контакт особа: __________________________________________ 

6. Представник подизвођача: ___________________________________ 

7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: _________________________________________ 
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9. Број рачуна и назив пословне банке: ________________________________________________ 

 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи 

___________ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: ____________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

Напомена: Овај део обрасца понуђач попуњава само ако подноси понуду са подизвођачем/подизвођачима. 

Уколико је број подизвођача већи од три, овај део обрасца треба копирати. 

 

Рок важења понуде: _________ дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана). 

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: _____________ динара без ПДВ-а. 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: _____________ динара са ПДВ-ом. 

 

 

Након закључења уговора, а после истека рока важности понуде, наручилац може 

дозволити промену уговорене цене изражене у динарима само из објективних разлога. 

Објективан разлог због којег се може дозволити промена цене је промена средњег курса динара 

у односу на EUR (према подацима Народне банке Србије) на дан настанка промета у односу на 

курс на дан истека рока важења понуде.  

Корекција уговорене цене ће се применити само уколико је промена средњег курса 

динара у односу на EUR већа од ± 2% и вршиће се искључиво на основу писменог захтева 

добављача. 

 

Рок испоруке је ______ дана од дана закључења уговора (максимум 45 дана). 

 

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема исправно сачињене  фактуре и отпремнице  потписане 

од стране овлашћеног лица Наручиоца, којим је потврђена испорука добра, а по преносу 

средстава из Буџета Града Новог Сада. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача наведен у 

фактури. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

Гарантни рок за предметна добра је _____________ године, од дана потписивања записника о 

квалитативном и квантитативном пријему (овај рок не може бити краћи од две године). 

 

 

 

 

             М.П.        _________________________ 

 

                                                                                                         Потпис понуђача 

 

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 потписује 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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6.2. СТРУКТУРА ПОНУДЕ И ЦЕНА  
Јавна набавка добара – виљушкар  

 (шифра: ЈНМВ-12/2016) 

 

Понуђач: _____________________________________  

 

У складу са чланом 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо 

образац структуре цене: 

 
Р.б. 

 
Марка 

виљушкара 

 
Карактеристике виљушкара 

 
Јед. 

мере 

 
Кол. 

Цена по јед. мере 

у дин.без ПДВ-а  
Цена по јед. мере 

у дин. са ПДВ-ом 

1 2  3 4 5 6 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

Уписати марку 

виљушкара 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Врста виљушкара: чеони 

 

2. Марка: Linde или одговарајући 

 

3. Погонски мотор (евро-дизел) 

- четвороцилиндрични дизел мото (минимум) 

- радна запремина 1896 cmᶟ (минимум) 

- снага: 26 Kw при 2100 о/min (минимум) 

 

4. Носивост: номинална носивост износи 2000 кg/500mm 

(минумум) 

 

5. Носећи стуб 

- стандардна конструкција, израђен од уских профила, 

отпоран на торзионе силе 

- максимална висина подизања износи h3=3150mm 

- висина стуба у спуштеном стању износи h1=2196mm 

* дозвољено одступање ±2% 

 

6. Хидростатичка трансмисија 

 

7. Носач виљушки и хидраулични уређаји 

- ширина 980 mm - дозвољено одступање ±2% 

Комад 1 
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- шест ролница за клизање по носећем стубу 

- максимални отклон бочног помака износи ± 100mm 

(минимум 90 mm) 

 

8. Пар виљушки: димензије 1200mm - дозвољено 

одступање ±2% 

 

 

9. Точкови су израђени од пуне гуме 

 

10. Боја: Црвена 

 

Опреме која треба да буде у пакету опреме виљушкара који се нуди: 

- уређај за бочно померање виљушкара 

- горње заштитно стакло 

- унутрашњи ретровизор 

- пар радних светала напред + радно/рикверц светло позади 

- звучни сигнализатор упозоравања при кретању уназад - „бипер“ 

- трепћућа, упозоравајућа светло жутее боје 
      - хидростатичка трансмисија 

      - дигиталне команде за управљање радном хидрауликом 

      - амортизујуће седиште руковаоца 

      - систем за надзор погонског мотора и радне хидраулике, са самозаштитом од хаварије 

      - контрола стабилности виљушкара приликом заокретања и уласка у кривину 

 

Напомена: све функције носећег стуба контролишу се помоћу дигиталних џојстика уграђених у ослонац за руку, чији се положај може подешавати. 

Контролни инструмент са дигиталним дисплејом и сигналим тињалицама мора бити позициониран тако да се увек налази у видном пољу руковаоца, тако 

да он не мора да спушта поглед ради очитавања информација. Најважније информације су стално исписане на дисплеју. 

 

 

                ______________________                                                                 М.П.                                        _____________________________ 

                                  Датум                                                                                                                                                     Потпис понуђача 

 

 

Упутство како да се попуни образац структуре цене: 

У обрасцу структуре цене наводе се основни елементи понуђене цене: цена (јединична и укупна) са и без ПДВ-а. 
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6.3. ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
у  поступку јавне набавке, шифра: ЈНМВ-12/2016 

 

Понуђач: _____________________________________  

  

 
Р.б. 

 
Марка 

виљушкара 
Захтеване карактеристике за виљушкара Понуђене карактеристике за виљушкара 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 
Уписати 

марку  

виљушкара 

1. Врста виљушкара: чеони 

 

2. Марка: Linde или одговарајући 

 

3. Погонски мотор (евро-дизел) 

- четвороцилиндрични дизел мото (минимум) 

- радна запремина 1896 cmᶟ (минимум) 

- снага: 26 Kw при 2100 о/min (минимум) 

 

4. Носивост: номинална носивост износи 2000 кg/500mm (минумум) 

 

5. Носећи стуб 

- стандардна конструкција, израђен од уских профила, отпоран на 

торзионе силе 

- максимална висина подизања износи h3=3150mm 

- висина стуба у спуштеном стању износи h1=2196mm 

* дозвољено одступање ±2% 

 

6. Хидростатичка трансмисија 

 

7. Носач виљушки и хидраулични уређаји 

- ширина 980 mm - дозвољено одступање ±2% 

- шест ролница за клизање по носећем стубу 

- максимални отклон бочног помака износи ± 100mm (минимум 90%) 

 

8. Пар виљушки: димензије 1200mm - дозвољено одступање ±2% 

 

 

 

 

 
Погонски мототр: 
__________________________________________________ 
______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 
Носивост:__________________________________________ 
 

 
Носећи стуб:________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

 

Носач виљушки и хидраулични уређаји: 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

_______________________________________________

_______________________________________________
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9. Точкови су израђени од пуне гуме 

 

 

 

 

10. Боја: Црвена   

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________________ 

 

 

____________________________________________ 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     М.П.         _____________________________ 

                                                                                                                                                                     потпис 

 

 

 

Напомена: Понуђач је дужан да наведе марку виљушкара. Овај образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом
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6.4. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/12, 14/15 и 68/15), понуђач___________________________________доставља укупан износ 

и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

 

Ред. 

бр. 

Врста трошка Укупан износ трошка (у 

динарима) 

1.   

2.   

3.   

4.   

Укупно:  

 

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. 

 

 

                                      

 

 

 

                                                                        

 

___________________________   М.П.                      _________________________ 

                    Датум                                           Потпис понуђача 
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6.5.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  
 

 

 

 

У складу са чл. 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 

14/15 и 68/15), ______________________________________________________________, даје 

                                                  (Назив понуђача) 

 

 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке добара - виљушкар (шифра: ЈНМВ-12/2016), поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ М.П.                           _________________________ 

                Датум                                                  Потпис понуђача 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 

лицу изрећи меру забрану учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 

заинтересовано лице повредило конкуренцију усмислу ЗЈН којм 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) 

ЗЈН. 

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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6.6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И 

ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 

ЧЛ.75 И 76. ЗЈН 
 

 

 

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

 

 

И З Ј А В У 
 

 

Понуђач ________________________________________________ у поступку јавне набавке 

добара - виљушкар (шифра: ЈНМВ-12/2016), испуњава све услове из 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у  одговарајући        

регистар (чл.75 ст.1.тач 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов записник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре (чл.75.ст.1.тач.2) ЗЈН); 

3) Понуђач је измиро доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (чл.75.ст.1.тач.4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну 

јавну набавку (чл.75.ст.2. ЗЈН); 

5) Понуђач испуњава додатне услове: 

 

          1) да испуњава услов финансијског капацитета:  

-   да понуђач у претходној пословној години (2015. година) није пословао са губитком. 

 

 

 

 

 

Место:_________________ 

Датум:__________________                                  М.П.          _________________________ 

                                                                                                    Потпис понуђача 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђча и оверена печатом, накоји начин сваки 

понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75.став 1.тач 1) до 

4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно. 
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6.7 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ.75.ЗЈН 
 

 

 

 

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

следећу 

 

 

И З Ј А В У 
 

 

Подизвођач ________________________________________________ у поступку јавне набавке 

добара - виљушкар (шифра: ЈНМВ-12/2016), испуњава све услове из 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

одговарајући регистар (чл.75 ст.1.тач.1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов записник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре (чл.75.ст.1.тач.2) ЗЈН); 

3) Подизвођач је измиро доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (чл.75.ст.1.тач.4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну 

јавну набавку (чл.75.ст.2. ЗЈН); 

 

 

 

 

 

Место:_________________ 

Датум:__________________                                  М.П.          _________________________ 

                                                                                                 Потпис понуђача 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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7. МОДЕЛ УГОВОРА 
За јавну набавку добара - виљушкар 

(шифра: ЈНМВ-12/2016) 

 

 

          Закључен у Новом Саду, дана ____________ 2016. године, између: 

 

1.  Црвени крст Новог Сада Градска организација, улица Пионирска број 12, ПИБ: 

100238321, матични број: 08034214, кога заступа Драган Лазић, секретар (у даљем тексту: 

Наручилац), и  

2. ______________________________________ из ______________________, улица      

________________________________ број _____, ПИБ _______________, матични број 

_______________  кога заступа _____________________________ (у даљем тексту: 

Добављач). 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

 - да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 

124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео 

поступак јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку добара – виљушкар 

(шифра: ЈНМВ-12/2016); 

 - да је Добављач доставио понуду која у потпуности одговара спецификацији из 

конкурсне документације, налази се у прилогу овог уговора и чини његов саставни део; 

 

Тачка 1. 

 Предмет овог уговора је набавка добара – виљушкара, (у даљем тексту: добра), у свему 

према спецификацији Наручиоца и понуди Добављача. 

 Врста, количина и цена добра из става 1. ове тачке исказане су у спецификацији 

Наручиоца, обрасцу структуре цене и понуди Добављача, које чине саставни део овог уговора. 

 

 

Тачка 2. 

 Укупна уговорена вредност за добро из тачке 1. овог уговора износи 

____________________ динара, без пореза на додату вредност, што са порезом на додату 

вредност у износу од ________________ динара, износи укупно ________________ динара. 

 Укупна уговорена вредност (цена) обухвата све трошкове које Добављач има у 

реализацији предметне набавке за набавку добра и опреме, транспорт, уградњу и све друге 

неспецифичне  трошкове које захтева реализација овог уговора. 

  

Тачка 3. 

 После истека рока важности понуде, Наручилац може дозволити промену уговорене 

цене изражене у динарима само из објективних разлога. Објективан разлог због којег се може 

дозволити промена цене је промена средњег курса динара у односу на EUR (према подацима 

Народне банке Србије) на дан настанка промета у односу на курс на дан истека рока важења 

понуде.  

Корекција уговорене цене ће се применити само уколико је промена средњег курса 

динара у односу на EUR већа од ± 2% и вршиће се искључиво на основу писменог захтева 

добављача. 

 

Тачка 4. 

 Добављач гарантује да ће испоручити уговорено добро под условима и на начин како је 

наведено у понуди и у складу са овим уговором, а у супротном, сагласан је да Наручиоцу 

надокнади сву претрпљену штету која услед тога настане. 
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Тачка 5. 

Добављач је дужан да испоручи предметно добро у року од ______ дана од дана 

закључења уговора, у свему према техничкој спецификацији и конкурсној документацији, у 

седиште Наручиоца, које се налази на адреси: Пионирска 12, Нови Сад. 

  

Тачка 6. 

 Добављач гарантује да добрo којe испоручује, а које је предмет набавке одговара у свему 

у погледу траженог квалитета материјала, израде и функционалности. 

 Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добра приликом испоруке овлашћено 

лице Наручиоца, Берић Осте, ће вршити уз присуство представника Добављача, при чему ће 

сачинити и потписати Записник о квантитативном и квалитативном пријему којим се 

констатује да је испоручено добро ново, неоштећено и функционално, у свему према захтевима 

Наручиоца утврђеним конкурсном документацијом.  

 Видљиви недостаци у квалитету и очигледне грешке, констатоваће се у Записнику из 

става 2. ове тачке, чиме се сматра да је Добављач обавештен.  

 О скривеним недостацима, Наручилац обавештава Добављача, најкасније у року од пет 

дана од њиховог откривања. 

 Наручилац, у случају кад обавести Добављача о недостацима, има право да захтева од 

Добављача да отклони уочене недостатке или да му преда друго добро без недостатака, у року 

од пет дана од дана пријема обавештења из ст. 3. и 4. ове тачке. 

 

Тачка 7. 

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема исправно сачињене фактуре и отпремнице  

потписане од стране овлашћеног лица Наручиоца, којим је потврђена испорука добра, а по 

преносу средстава из Буџета Града Новог Сада. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача 

наведен у фактури. Добављачу није дозвољено да захтева аванс. 

Фактура треба да гласи на: 

Црвени крст Новог Сада – Градска организација, улица Пионирска број 12, 21000 Нови 

Сад, ПИБ: 100238321, у складу са уговором Бр: ___________. 

 

Тачка 8. 

Гарантни рок за добро из тачке 1. овог уговора износи _________ године рачунајући од 

дана потписивања Записника из тачке 6. став 2. овог уговора, од стране овлашћених лица обе 

уговорне стране. 

Добављач се обавезује да ће у гарантном року на први писмени захтев Наручиоца, о 

свом трошку отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност добра, а 

која настају редовном употребом. 

Уколико су недостаци такви да се не могу отклонити поправком, Добављач је дужан да 

предметно добро замени новим. 

У гарантном периоду гаранција подразумева евентуалну поправку или замену 

делова/склопова оригиналним или замену комплетног виљушкара и то све о трошку 

Добављача, уколико се Наручилац придржавао упутства у вези са коришћењем и 

одржавањем/сервисирањем виљушкара.  

Периодични сервиси у гарантном периоду се обављају о трошку Наручиоца, али 

искључиво код овлашћеног сервисера односно Добављача.  

Уколико је овлашћени сервис удаљен више од 30 км од седишта Наручиоца, Добављач је 

дужан да обезбеди превоз виљушкара (шлеповање) до сервиса.  

У гарантном периоду одазив на евентуалне интервенције или поправке не може бити 

дужи од 48 сата од позива Наручиоца. 

 

Тачка 9. 

 До потписивања Записника из тачке 6. став 2. овог уговора, ризик случајне пропасти и 

оштећења материјала и опреме сноси Добављач. 
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Тачка 10. 

 На све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно се 

примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Тачка 11. 

 Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају 

да споразум није могућ, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду. 

 

Тачка 12. 

 Уговор је састављен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по два задржава свака 

уговорна страна. 
 

 

      за Наручиоца                                                                  за Добављача       

                                                                                                                                                   

     _____________________                                 М.П.                         _______________________ 

                                                потпис овлашћеног лица 

 
 

 

 

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, 

као и да ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 

додељен, може представљати негативну референцу према члану 82. став 1. тачка 3. ЗЈН; 
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8. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

Упутство понуђачима како да сачине понуду (у даљем тексту: упутство) садржи податке 

о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи 

поступак јавне набавке. 

 

8.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуда мора бити сачињена на српском језику.  

 

 8.2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ  

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

 Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на Обрасцу понуде из 

конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена - откуцана или 

написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.  

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

Уз понуду се, поред остале тражене документације, доставља и: 

1. Модел уговора - попуњен на свим местима где је то предвиђено, оверен печатом и 

потписан на последњој страни модела, чиме понуђач потврђује да прихвата елементе уговора. 

 2. Изјава о независној понуди, попуњена, потписана и оверена печатом. 

3. Образац структуре цене - попуњен, потписан и оверен печатом. У обрасцу структуре 

цене наводе се основни елементи понуђене цене: цена (јединична и укупна) са и без ПДВ-а. 

4. Образац техничке спецификације у коме се наводе техничке  карактеристике 

понуђенoг виљушкара. Наведени образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом. 

 5. Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача – потписан и оверен од 

стране свих понуђача из групе понуђача. 

 6. Техничка брошура (каталог). 

 

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком – спиралом. 

 Понуде, са припадајућом документацијом се достављају, поштом или непосредно, на 

адресу наручиоца: Црвени крст Новог Сада – Градска организација, ул. Пионирска 12, Нови 

Сад. Коверат мора имати ознаку: 

 "Понуда за јавну набавку набавку добара – виљушкар (шифра: ЈНМВ-12/2016) - НЕ 

ОТВАРАТИ", а на полеђини назив понуђача и адресу, број телефона понуђача, као и име и 

презиме особе за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је пожељно 

назначити да се ради о групи понуђача. 

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном 

у позиву за подношење понуда. Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за 

подношење понуде, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 

подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању 

поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

Отварање понуда је јавно. Свако заинтересовано лице може присуствовати отварању 

понуда. У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници 

понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано 

и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда. 

Сви обрасци у конкурсној документацији морају бити попуњени, оверени и потписани 

од стране овлашћеног лица.  

Уколико понуду подноси група понуђача, односно уколико понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, све обрасце и изјаве, осим Обрасца изјаве да испуњава обавезне услове утврђене 

Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом и Обрасца изјаве да је поштовао 
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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, 

попуњава, оверава и потписује овлашћено лице члана групе понуђача који је одређен као 

носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред 

наручиоцем, односно у случају подношења понуде са подизвођачем све обрасце, осим 

наведених, попуњава, оверава и потписује понуђач. Образац изјаве да испуњава обавезне 

услове утврђене Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом и Образац изјаве 

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, попуњава, оверава и потписује сваки понуђач из групе понуђача, односно сваки 

подизвођач.  

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и 

накнадно послатим додатним информацијама и објашњењима или изменама и допунама. 

 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 

може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Образац трошкова припреме понуде је саставни 

део конкурсне документације. 

Ако поступак јавне набавке буде 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. 

  

 8.3. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ ЗА 

ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА МОРА 

ДА БУДЕ ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН У 

ВИШЕ ПАРТИЈА 

 

 Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 

 8.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

 Понуде са варијантама нису дозвољене. 

  

8.5. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду, на начин на који се понуда подноси. Измена, допуна или опозив понуде се доставља, 

поштом или непосредно, на адресу наручиоца: Црени крст Новог Сада – Градска организација, 

ул. Пионирска 12, Нови Сад. На коверти мора бити наведено да ли је у питању измена, допуна 

или опозив понуде, предмет и број јавне набавке, као и назнака „НЕ ОТВАРАТИ“. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. у случају да 

понуду подноси група поннуђача, 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. 

  

8.6. САМОСТАЛНО УЧЕШЋЕ, УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ И СА 

ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. Понуђач 

који учествује у заједничкој понуди, не може истовремено да учествује као подизвођач. 
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8.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(поглавље 6. ове конкурсне документације) 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 подизвођача достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу 4. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац 6.6 у поглављу 6. ове конкурсне документације) 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршења уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а који обавезно садржи податке о: 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати 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. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

 

 8.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ И ДРУГО 

 

 Рок плаћања: 45 дана од дана пријема исправно сачињене  фактуре и отпремнице  

потписане од стране овлашћеног лица Наручиоца, којим је потврђена испорука добра, а по 

преносу средстава из Буџета Града Новог Сада. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача 

наведен у фактури. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Рок извршење испоруке добара: максимум 45 дана од дана закључења уговора. 

Рок важења понуде: не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.  

У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од 

понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока 

важења понуде не може мењати понуду. 

 

 8.10.  ВАЛУТА И НАЧИН ИЗРАЖАВАЊА ЦЕНЕ 

 

Цена мора да буде исказана у динарима, без пореза на додату вредност и исказује се по 

јединици мере. На крају обрасца понуде исказује се укупна вредност без ПДВ-а и укупна 

вредност са ПДВ-ом. За оцену понуде ће се узимати у обзир цена без пореза на додату 

вредност. Јединичне цене које понуђач понуди су фиксне за све време важења уговора.  
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У цену морају бити урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање 

предмета јавне набавке.  

 

 

8.11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА 

 

 Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека 

рока за подношење понуда. Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде 

понуђач може тражити искључиво у писаном облику, доставом захтева на адресу: Црвени крст 

Новог Сада – Градска организација, ул. Пионирска 12, Нови Сад, или на електронску адресу: 

rade.stanojcic@gockns.org.rs, са назнаком: "Питања у вези са јавном набавком добра – виљушкар 

(шифра: ЈНМВ-12/2016)". 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, послати 

одговор у писаном облику на адресу наведену у захтеву и истовремено ту информацију 

објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних 

набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.  

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 

путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге 

стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да 

учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

8.12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

  

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача 

односно његовог подизвођача.  

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 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 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. 

 

8.13. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

8.14.  ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице 

које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или 

би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбамам овохг ЗЈН. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија). 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено. 

mailto:rade.stanojcic@gockns.org.rs
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Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен 

од стране Наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира 

на начин достављања и уколико је подносилац захтева, приликом тражења додатних 

информација или појашњења у вези са припремањем понуде од Наручиоца, указао Наручиоцу 

на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.  

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивање одлуке на Порталу 

јавних набавки. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема 

захтева за заштиту права. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије 

уплати таксу у износу од 60.000,00 динара на следећи начин:  

 сврха плаћања: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом 

које се подноси захтев за заштиту права; 

 корисник (прималац): Буџет Републике Србије; 

 шифра плаћања: 153 или 253; 

 број жиро рачуна: 840-30678845-06; 

 број модела 97; 

 позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев 

за заштиту права. 

 

 

8.15. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 

Наручилац ће закључити уговор са понуђачем коме је додељен уговор у року од осам 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, закључити 

уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда. У овом случају, уговор ће бити 

закључен у року од осам дана од дана доношења одлуке о додели уговора. 

 


