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ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - УРЕЂАЈИ ЗА ЛАСЕРСКО МЕРЕЊЕ БРЗИНЕ
КРЕТАЊА,УДАЉЕНОСТИ ВОЗИЛА И СНИМАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ
ПРЕКРШАЈА И ПОКРЕТНА КАМЕРА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН бр. 29/2014

Рок за достављање понуда

17.10.2014. године до 10 часова

Јавно отварање понуда

17.10.2014. године у 11 часова

Кикинда, октобар 2014. године
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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, у даљем
тексту Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр.
29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. V-404-1/2014-29 и Решења о
образовању комисије за јавну набавку бр.29/2014, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – уређаји за ласерско мерење брзине кретања, удаљености
возила и снимање саобраћајних прекршаја и покретна камера
ЈН бр. 29/2014
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
Назив поглавља
I
Општи подаци о набавци
II
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике (спецификација),
квалитет, количина и опис добара, начин
III
спровођења контроле и обезбеђивања гаранције
квалитета, рок испоруке добара, евентуалне додатне
услуге
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75
IV
и 76. закона и упутство како се доказује испуњеност
тих услова
V
Упутство понуђачима како да сачине понуду
VI
Образац понуде
VII
Модел уговора
VIII
Образац трошкова припреме понуде
IX
Образац изјаве о независној понуди
Референт листа
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА:
Наручилац:

Општина Кикинда

Адреса:

Трг српских добровољаца 12, Кикинда

Интернет страница:

www.kikinda.org.rs

2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предметна јавна набавка се спроводи поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке број 29/2014 су добра - уређаји за ласерско мерење брзине кретања,
удаљености возила и снимање саобраћајних прекршаја и покретна камера
4. ЦИЉ ПОСТУПКА:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. КОНТАКТ:
Контакт:

Александар Савковић и Одсек за јавне набавке

Телефон:
Факс:

066/892-4-214, 0230/410-195
0230/410-195

6. КОМИСИЈА:
Иван Нинчић, председник
Даница Пуц, члан
Aлександар Савковић, члан
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II ПОДАЦИ О ПРЕМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
1. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:
Уређаји за ласерско мерење брзине кретања,
Опис предмета:
удаљености возила и снимање саобраћајних прекршаја и
покретна камера
Назив из општег речника
Опрема за радарски надзор; камерa за контролу брзине;
набавки:
Ознака из општег речника
38115100; 34971000
набавки:

2. ОПИС ПАРТИЈЕ УКОЛИКО ЈЕ ЈАВНА НАБАВКА ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА, НАЗИВ И
ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:
Јавна набавка обликована је у више партија и то:

Назив партије

Назив из општег
речника набавки

Ознака из општег
речника набавки

Партија 1

Уређаји за ласерско мерење
брзине кретања, удаљености
возила и снимање
саобраћајних прекршаја

Опрема за радарски
надзор

38115100

Партија 2

Покретна камера

камерa за контролу
брзине

34971000

Број партије
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ:
СПЕЦИФИКАЦИЈА
Партија 1. - Уређаји за ласерско мерење брзине кретања, удаљености возила
и снимање саобраћајних прекршаја
Br.
1

Tražene karakteristike laserskog merila brzine
Opseg merenja brzine

Vrednost
od 8km/h do 320 km/h ili više

2

Klasa tačnosti merila

±3km/h za brzine do 100 km/h,
±3% za brzine veće od 100 km/h

3
4
5
6
7
8

9

10

Opseg merne udaljenosti u standardnom režimu
rada
Digitalna kamera u boji
LCD ekran
GPS prijemnik
Manuelni i automatski režim rada
Pohranjivanje zapisa o prekršaju na SD
memorijsku karticu ili internu memoriju uređaja

od 15m do 1000m ili više
minimalno 2.5''

32 Gb ili više

Memorija koja se koristi za pohranjivanje zapisa o
prekršaju mora da bude autorizovana od strane
uređaja te da se sadržaj ne možebrisati ili prenositi
osim odgovarajućim softverom koji se isporučuje
uz uređaj
Registrovanje sledećih podataka o merenju:
- identifikacioni broj uređaja,
- identifikacioni broj prekršaja,
- datum i vreme prekršaja,
-GPS koordinate prekršaja,
-izmerena brzina kretanja vozila,
- izmerena udaljenost merenog vozila,
-ograničenje brzine na lokaciji merenja,
-ime ili šifra rukovaoca

11
12

Autonomija rada baterije
Rezervna baterija

13

Pribir: prenosni kofer od tvrde plastike, tronožac,
pripadajući kablovi i punjači

minimalno 12h neprekidnog rada
minimalno 12h neprekidnog rada
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Obuka korisnika za rad i konfigurisanje uređaja na
lokaciji korisnika uz izdavanje sertifikata o
osposobljenosti polaznika za rukovanje uređajem

Merila je neophodno isporučiti overena sa državnim žigom od strane Direkcije za mere i dragocene metale.
Rok isporuke uređaja maksimalno 45 dana
U slučaju kvara uređaja neophodno je obezbediti zamenski uređaj.
Garantni rok: minimalno 24 meseca
Уређај мора да има заштићен log file од брисања корисника из којег се јасно види да није дошло до
злоупотребе уређаја односно неовлашћеног брисања записа.
Одржавање ван гарантног рока у трајању од 5 година, време у којем је обавезно извршити сервис или
дати заменски уредђај у року 72 часа.
Кориснички софтвер, упутство за употребу и техничка документација морају бити на српском језику.
Предметни уређаји морају да задовољавају све услове предвиђене правилником о метеролошким
захтевима за мерила брзине возила у саобраћају Сл.гласник РС бр.72/2013 и Закон о метерологији
Сл.гласник бр.30/2010.
Приликом испоруке уређаја изабрани понуђач се обавезује да изврши обуку за рад на уређају,
за најмање 5 (пет) корисника уређаја, представника Министарства унутрашњих послова, у
минималном трајању од 4 часа.

ПОНУЂАЧ
Место и датум:

___
(потпис овлашћеног лица)
М.П.
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Партија 2. - Покретна камера
Назив елемента
Рам (Frame)

Мотори

Контрола брзине

Стајне Ногице

Елисе

Гимбал

''FPV video link''

Монитор

Управљачка станица

Летилица
Техничке карактеристике
Multirotorska leteća
platforma,Ultra čvst mateijal,
integrisano PCB ožičenje
Dobar odnos snage i težine,
kompatibilnost sa ramom i
ostalim elementima,
Maksimalna struja opterećenja
u praznom hodu minimum za
180 sekundi 15A, mehanička
snaga minimum 200w.
Kompatibilnost sa motorima,
struja 30 A OPTO, ulazni napon
(11-15V),signalna ferkvencija
(30-450Hz)
Kompatiblne sa ramom i
ponudjenom opremom, lak
materijal, dobra stabilnost i
balans u letu.
Kompatibilnost sa letilicom i
motroima, velika čvrstina
materijala, mali momenat
inercije
Dizajniran baš za kameru koja
se nudi, kompatibilan sa
sistemom za kontrolu leta, 3D
stabilizacija,visoko precizan u
opsegu -+0.08 stepeni, visoko
stabilan, lagan.
Analogni video link sa radnom
frekvencijom u slobodnom
opsegu, minimalna domet 1km,
osetljivost prijemnika -90dBm
±2dBm, minimalno osam
radnih kanala, temperaturni
opseg rada od -20 do 70C
Specijalno dizajniran za rad na
otvorenom, LCD min 7 inča,
minimalne rezolucije
800x480,odziv minimum
15ms, odnos 16:9, kontrast
minimum 500:1
Jednostavna način upotrebe i

Напомена
Sa osobinama kao kod Flame
Wheel 550 (F550) ili slično.

Sa osobinama kao kod KW2
pro V2 ili slično.

Sa osobinama kao kod ESC DJI
30A ili slično.

Sa osobinama kao kod F550
Landing Gear Set ili slično.
Sa osobinama kao kod DJI
1038 10-inch Propellera ili
slično.
Sa osobinama kao kod
ZENMUSE H3-2D Camera
Stabilizer System ili slično.

Sa osobinama kao kod DJI
AVL58 ili slično.

Sa osobinama kao kod
Fieldview 777 TFT LCD
Monitor for FPV 800x480 LED
Backlight ili slično.
Sa osobinama kao kod MX-12
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Стабилизација
''iOSD''

Батерија

Пуњач

Адаптер

''Data link''

Камера

Софтвер

ПИБ: 100511495

podešavanja, maksimalno
otporna na smetnje sa
sistemom zaštite frekvetnog
skakanja i proširenog
spektra,brz odziv povratnog
signala pri veći
udaljenostima, telemetrijska
analiza u realnom vremenu.
Da podržava minimum 8
motora, visok nivo stabilizacije,
autopilota,GPS
Video ulaz/izlaz PAL/NTSC,
temperaturni opseg -20 do 60C
Kapaciteta za minimum 20
minuta leta, brzo punjenje,
mala težina, veliki broj ciklusa
pražnjenja i punjenja, otporna
na visoke temperature
eksploatacije
Da napuni ponudjene baterije
u nakraćem vremenskom roku,
minimum dve baterije d puni
istovremeno, snaga min 500W
i izlazna struja 20A po ležištu,
zaštita od obrnutog polariteta.
Najmanje dva izlaza ukupne
snage 30 A, podesiv izlazni
napon od 9-18V, zaštita od
kratkog spoja, od preterećenja
i temperaturna zaštita, LCD
prikaz izlazni parametara.
Data bidirekcioni link sa
radnom frekvencijom u
slobodnom opsegu
Камера
Kamarera za profesionalno
snimanje 4kp15,2.7 kp30,
1440p60, 960p100;
720p120fp, minimum 10Mpx
sa 25 fps, integrisan WiFi, male
dimenzije i mala tezina, male
potrošnje
energije,kontinuirano snimanje
balans bele boje, daljinska
kontrola, masimalni kapacitet
memorije.
Sav neophodan softver i

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

COMPUTER SYSTEM
GRAUPNER HoTT ili sličnim.

Sa osobinama kao kod NAZAM V2 with GPS+BEC+LED
Combo ili slično.
Sa osobinama kao kod iOSD
Mini DJI Module ili slično.

Minimum tri baterije.

Sa osobinama kao kod POWER
PEAK TWIN EQ-BID 2x 500W
Charger Battery ili sličnim.

Sa osobinama kao Switchmode Mains Power Supply
9...18V/ 30A ili sličnim.
Sa osobinama sličnim kao kod
2,4G Bluetooth Datalink ili
slično.

Sa osobinama Video Camera
GoPro HERO3+ Black Edition
ili sličnim.
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firmver za rad sistema
Обавезно предвидети обуку
за руковање системом за 3
корисника
Минимум 1 година
Минимум 5 година

Начин и услови плаћања: у року од 10 дана од дана испоруке предметног добра, одржане обуке
за рад на уређају и испостављене фактуре;
Рок испоруке добра: у року од 45 дана од дана закључења уговора;
Место и начин испоруке: на адресу Наручиоца, и то: Општинска управа Кикинда, 233000
Кикинда, ул. Трг Српских Добровољаца 12;
Гарантни рок: минимум 1 година;
Добављач ће за добро које је предмет набавке, о свом трошку обезбедити сервис и поправке
или замену уређаја у гарантном року који почиње да тече од дана када је добављач испоручио
предметно добро, а сама дужина његовог трајања назначена је у гарантном листу и не може
бити краћа од 1 (1) године.
Добављач се обавезује да предметно добро траженог квалитета и карактеристика, испоручи у
наведеном року и по понуђеној цени, односно да испоштује непроменљивост укупне понуђене
(уговорене) цене све до коначне испоруке предмета набавке.
Добављач се обавезује да предметну набавку реализује стручно, квалитетно, у складу са свим
техничким карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру конкурсне документације и
понуде.
Добављач одговара и гарантује за квалитет испорученог добра, а што ће приликом испоруке
контролисати овлашћено лице наручиоца.
Наручилац ће уговор раскинути и спровести нови поступак јавне набавке у случају да:
- Понуђач испоручи добро по ценама које су више од цена из прихваћене Понуде,
- Квалитет производа не одговара траженом квалитету, датом у понуди и
- Рок испоруке не буде испоштован;
- Ако понуђач не отклони недостатке на испорученом добру у остављеном року, односно не
испоручи ново добро.

ПОНУЂАЧ
Место и датум:
(потпис овлашћеног лица)

М.П.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.
И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1. Закона);
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона);
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива (чл. 75. ст. 1. тач. 3. Закона);
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
(чл. 75. ст. 1. тач. 4. Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине
(чл. 75. ст. 2. Закона);
1.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1) да поседује финансијски и пословни капацитет
2) да поседује технички и кадровски капацитет
1.3 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. до 4.
1.4 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. до 4., а додатне услове испуњавају заједно.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.
И 76. ЗАКОНА:
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77.
став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV
одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико
Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз
понуду доставити овлашћење за потписивање.
Додатне услове из члана 76. Закона, понуђач ће доказати достављањем следећих доказа:
1) Услов да поседује финансијски и пословни капацитет
Финансијски капацитет:

Правна лица и предузетници
Доказ: Извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН)*, Издат од стране АПР-а за
претходне три обрачунске године (2011, 2012 и 2013. година), задовољавајући
услов за исправну понуду је да понуђач није остварио губитак у три претходнe
обрачунскe годинe и није био неликвидан у последњих 6 месеци до дана
објављивања позива.
Предузетници који воде просто књиговодство
Доказ: Биланс успеха за претходне три обрачунске године (2011, 2012 и 2013.
година), задовољавајући услов за исправну понуду је да понуђач није остварио
губитак у три претходнe обрачунскe годинe.
Пословни капацитет:

Доказ: оверен списак испоручених добара, које представља предмет набавке,
за период који није дужи од пет година за добра са износима, датумима и листама
купаца односно наручилаца, попуњен образац Референт листе о испорученим
добрима (дат у конкурсној документацији), доказ најмање 5 закључених
уговора;
2) Услов да поседује технички и кадровски капацитет
Технички капацитет:
Партија 1.

Доказ: опис понуђачеве техничке опремљености, докази: Изјава са
потписаним листама и кратким описом средстава и опреме понуђача која је
неопходна за испоруку предметних добара са доказом да понуђач поседује у
власништву најмање:
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-

1 (једно) доставно возило;
Опрему за сервисирање електронских уређаја;
Уређај за тестирање брзине возила на терену;
Уређај за калибрацију и баждарење уређаја за ласерско мерење брзине
возила;
- Опрему за дијагностику и поправку уређаја за ласерско мерење брзине
возила;
Доказ о власништву опреме (уговор о купопродаји, рачун, инвентарска
листа, списак основних средстава) или уговор о лизингу, закупу, до краја
2014. године.
За возило доставити копију саобраћајне дозволе.
Кадровски капацитет:
Партија 1.

Доказ: Изјава понуђача дата под пуном материјалном, моралном и
кривичном одговорношћу о кључном техничком особљу, који раде за понуђача, и
који ће бити одговорни за извршење уговора, као и о лицима одговорним за
контролу квалитета, да понуђач има најмање 5 (пет) запослених, и то:
- најмање 1 (једно) лице са VII и VIII степеном стручне спреме, дипломирани
инжењер електротехнике, запослено код понуђача на неодређено време;
- најмање 4 (четири) лица запослена код понуђача на неодређено време, без
обзира на стручну спрему;
Доказ: копија радне књижице и МА образац
Уколико понуђач наступа самостално дужан је да поднесе све доказе о испуњености
обавезних и додатних услова за учешће.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем дужан је да поднесе за подизвођача све
доказе о испуњености обавезних услова за учешће од тачке 1. до 4., Подизвођачи нису дужни
да испуњавају додатне услове.

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, сваки од понуђача, из групе
понуђача, мора да поднесе доказе о испуњавању обавезних услова за учешће од тачке 1. до 5., а

додатне услове испуњавају заједно.
НАПОМЕНА: Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.
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Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра
Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре.
Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне
регистре није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност
обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1-4.
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, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену
пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

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

ИЗЈАВУ

Понуђач_____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне
набавке - уређаји за ласерско мерење брзине кретања, удаљености возила и снимање
саобраћајних прекршаја и покретна камера број ЈН 29/2014, испуњава све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку,и
то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) 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 је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине;
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

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

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача,дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне
набавке-уређаји за ласерско мерење брзине кретања, удаљености возила и снимање
саобраћајних прекршаја и покретна камера број ЈН 29/2014, испуњава све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку,
и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) 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).

Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ЈЕЗИК:
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општина Кикинда, Трг српских добровољаца 12, са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра – уређаји за ласерско мерење брзине кретања,
удаљености возила и снимање саобраћајних прекршаја и покретна камера, ЈН бр.
29/2014-НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 02.10.2014. године. до 10 часова. Навести да ли се понуда даје за целоукупну
набавку или поједине партије.
Понуда се сматра потпуном ако понуђач поднесе:
ДОКУМЕНТ
ИЗДАЈЕ И ОВЕРАВА
Изјава понуђача о испуњавању услова из
чл. 75. закона у поступку јавне набавке
Понуђач
мале вредности
Правна лица и предузетници:
Извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН)*,
Издат од стране АПР-а за претходне три
обрачунске године, задовољавајући услов
за исправну понуду је да понуђач није
АПР
остварио губитак у три претходнe
обрачунскe годинe и није био неликвидан
у последњих 6 месеци до дана
објављивања позива.
Предузетници
који
воде
просто
књиговодство:
Биланс
успеха
за
претходне
три
обрачунске године (2011, 2012 и 2013.
Понуђач
година), задовољавајући услов за исправну
понуду је да понуђач није остварио
губитак у три претходнe обрачунскe
годинe.
Референт листа
Докази о техничкој опремљености
(партија 1)
Докази о кадровском капацитету (партија

ОРИГИНАЛ/КОПИЈА
Оригинал

Копија

Копија

Понуђач

Образац из конкурсне
документације

Понуђач

Копија

Понуђач

Копија
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1)
Изјава подизвођача о испуњавању услова
из чл. 75. закона у поступку јавне набавке
мале вредности (ако има подизвођача)
Техничке карактеристике
(Спецификација)
Образац понуде

Подизвођач
Понуђач потписује и
печатира
Понуђач попуњава,
потписује и печатира

Модел уговора

Понуђач потписује и
печатира

Образац трошкова припреме понуде

Образац Изјаве о независној понуди

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Понуђач попуњава,
потписује и печатира
Понуђач попуњава,
потписује и печатира

Оригинал
Поглавље III из
конкурсне
документације
Поглавље VI из
конкурсне
документације
Поглавље VII из
конкурсне
документације
Поглавље VIII из
конкурсне
документације
Поглавље IX из
конкурсне
документације

Понуђачи су дужни да попуне све тражене обрасце, рубрике и празна поља у
тексту, да ставе свој потпис и печат на за то предвиђена места.
3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ПО ПАРТИЈАМА:
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати
најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или
само на одређене партије.
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета
тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из члана 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више
партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у
једном примерку за све партије.
4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО ВАРИЈАНТАМА:
Подношење понуда по варијантама није дозвољено.
5. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ 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: Општина Кикинда, Трг српских
добровољаца 12, са назнаком:
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„Измена понуде за јавну набавку добра – уређаји за ласерско мерење брзине кретања,
удаљености возила и снимање саобраћајних прекршаја и покретна камера, ЈН бр.
29/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добра – уређаји за ласерско мерење брзине кретања,
удаљености возила и снимање саобраћајних прекршаја и покретна камера, ЈН бр.
29/2014- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добра – уређаји за ласерско мерење брзине кретања,
удаљености возила и снимање саобраћајних прекршаја и покретна камера, ЈН бр.
29/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – уређаји за ласерско мерење брзине
кретања, удаљености возила и снимање саобраћајних прекршаја и покретна камера, ЈН
бр. 29/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ
ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ:
На основу члана 87. став 3. Закона о јавним набавкама 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 то лице може учествовати у више заједничких
понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:
Понуђач у понуди наводи да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу
и наводи назив и седиште подизвођача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наведе у својој понуди, 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 је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
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.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона понуђач
може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела
набавке.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
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Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко
тог подизвођача. На ову одлуку наручиоца понуђач има право приговора.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:
Понуду може поднети група понуђача-заједничка понуда.
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.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе понуђача
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавзно 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) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају наручиоцу неограничено
солидарно.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ:
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Партија 1 и 2.
У року од 10 дана од дана испоруке предметног добра, одржане обуке за рад на уређају и
испостављене фактуре;Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока испоруке добара
Партија 1.
Максимални рок испоруке је 45 календарских дана од дана закључења уговора. Понуђач је
дужан да у понуди назначи понуђени рок испоруке. Понуђен рок неће бити пондерисан.
Место испоруке је на адресу наручиоца: Општина Кикинда, Трг српских добровољаца 12.
Партија 2.
Максимални рок испоруке је 30 календарских дана од дана закључења уговора. Понуђач је
дужан да у понуди назначи понуђени рок испоруке. Понуђен рок неће бити пондерисан.
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9.4 Захтев у погледу гарантног рока
Партија 1.
Гарантни рок: минимум 2 године;
Добављач ће за добро које је предмет набавке, о свом трошку обезбедити сервис и поправке или
замену уређаја у гарантном року који почиње да тече од дана када је добављач испоручио предметно
добро, а сама дужина његовог трајања назначена је у гарантном листу и не може бити краћа од 2 (две) године.

Партија 2.
Гарантни рок: минимум 1 година;
Добављач ће за добро које је предмет набавке, о свом трошку обезбедити сервис и поправке или
замену уређаја у гарантном року који почиње да тече од дана када је добављач испоручио предметно
добро, а сама дужина његовог трајања назначена је у гарантном листу и не може бити краћа од 1 (једне)
године.

Одржавање ван гарантног рока минимум 5 година
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
Понуђена добра морају у потпуности одговарати свим захтевима наручиоца прецизираним
техничким карактеристикама (спецификацијама).
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ:
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са свим
урачунатим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће
се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ.
Цена је фиксна и не може се мењати.
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, испоруке.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ
АУТОНОМИЈЕ
ИЛИЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
ГДЕ
СЕ
МОГУБЛАГОВРЕМЕНОДОБИТИ 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, Министарства
финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
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12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА:
Нема финансијског обезбеђења.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА НА ПОНУЂАЧИМА
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ:
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА:
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или
факсом на број 0230/410-195 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 29/2014.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА:
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
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.
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16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ:
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке
који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен
уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за
добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности
уговора без 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 банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
17. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:
Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума „најнижа
понуђена цена“.
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ
ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ:
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи „рок испоруке“.
19. КOРИШЋEЊE ПAТEНТA И OДГOВOРНOСТ ЗA ПOВРEДУ ЗAШТИЋEНИХ ПРAВA
ИНТEЛEКТУAЛНE СВOJИНE ТРEЋИХ ЛИЦA:
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА:
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 0230/410-195 или
препорученом пошиљком са повратницом.Захтев за заштиту права се може поднети у току
целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике
у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права
долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана
од дана пријема одлуке.
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за
његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликомподношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха:
Републичка административна такса са назнаком набавке на којусе односи, корисник: Буџет
Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ БИТИ ЗАКЉУЧЕН УГОВОР:
Уговор бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за
заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр________________ од__________________ за јавну набавку: уређаји за ласерско мерење брзине
кретања, удаљености возила и снимање саобраћајних прекршаја и покретна камера, бр. ЈН
29/2014
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђача.
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3)ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број (ПИБ):
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 (ПИБ):
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 (ПИБ):
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: (ПАРТИЈА 1 – Уређаји за ласерско мерење брзине
кретања, удаљености возила и снимање саобраћајних прекршаја – 2 ком.)

Укупна цена без ПДВ-а (2 ком.)

Укупна цена са ПДВ-ом (2 ком.)

Евентуални попуст
Рок плаћања је 10 дана од дана испоруке,
одржане обуке за рад и испостављању
оверене фактуре.

Рок и начин плаћања
Рок важења понуде (не може бити краћи од
30 дана од дана отварања понуда)
Рок испоруке (Максимални рок испоруке је
45 календарских дана од дана закључења
уговора.)
Гарантни рок (минимум 2 године)

Место испоруке је на адресу наручиоца:
Општина Кикинда, Трг српских добровољаца
12.

Место и начин испоруке

Датум

Понуђач
М. П.

__________________________

___________________________________
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: (ПАРТИЈА 2 – Покретна камера)

Укупна цена без ПДВ-а (1 ком.)

Укупна цена са ПДВ-ом (1 ком.)

Евентуални попуст
Рок плаћања је 10 од дана испоруке, одржане
обуке за рад и испостављању оверене
фактуре.

Рок и начин плаћања
Рок важења понуде (не може бити краћи од
30 дана од дана отварања понуда)
Рок испоруке (Максимални рок испоруке је
30 календарских дана од дана закључења
уговора.)
Гарантни рок (минимум 1 година)
Одржавање ван гарантног рока 5 година

Место испоруке је на адресу наручиоца:
Општина Кикинда, Трг српских добровољаца
12.

Место и начин испоруке

Датум

Понуђач
М. П.

__________________________

___________________________________

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 29/2014
страна 28 од 35

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА КИКИНДА
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

VII МОДЕЛ УГОВОРА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА КИКИНДА
БРОЈ: _________________
ДАНА: ________________. године
КИКИНДА

УГОВОР
О ___________________________________

Закључен дана ______________. године, између:
Општине Кикинда, са седиштем у Кикинди, Трг српских добровољаца 12,
ПИБ: 100511495, Матични број: 08176396,
коју заступа Павле Марков, председник Општине (у даљем тексту: наручилац)
и
________________________, са седиштем у _________________, улица __________________,
ПИБ: _______________, Матични број: ___________________
Број рачуна:________________, Назив банке:
кога заступа ________________, директор (у даљем тексту: добављач).
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка_____________________________________________________________ Партија ___
Наручилац за потребе Саобраћајне полиције ПУ Кикинда од добављача купује
_________________________ према спецификацији из понуде која чини саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Наручилац је на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/2012), на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца дана _______2014. године, спровео поступак јавне набавке мале
вредности.
Члан 3.
Добављач је ____________године доставио понуду која је заведена код наручиоца под бројем ______
која у свему одговара техничким спецификацијама из понуде.
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Наручилац је у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/2012), на основу понуде добављача и Одлуке о додели уговора бр. __________ од __________
године изабрао добављача за испоруку предметних добара.
Члан 4.
Добављач ће испоруку преметних добара вршити самостално.
АЛТЕРНАТИВА
Добављач ће подизвођачу/има _______________________________________________________
поверити вршење следећих испорука:
-____________________________________________________________________________________,
-____________________________________________________________________________________,
-____________________________________________________________________________________,
Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговора.
Добављач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, у сваком моменту омогући приступ код
подизвођача ради увида у извршење уговора.

АЛТЕРНАТИВА
Заједничку понуду поднела је група понуђача и то следећи понуђачи:
-____________________________________________________________________________________,
-____________________________________________________________________________________,
-____________________________________________________________________________________
За своје обавезе из овог Уговора чланови групе одговарају солидарно
Члан 5.
Добављач се обавезује да ће испоруку _______________ извршити у року од ___________дана од дана
закључења уговора, на адресу наручиоца Трг српских добровољаца 12, Кикинда.
Добављач се обавезује да предметну набавку реализује стручно, квалитетно, у складу са свим
техничким карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру конкурсне документације и понуде,
које су у прилогу овог уговора.
Добављач одговара и гарантује за квалитет испорученог добра, а што ће приликом испоруке
контролисати овлашћено лице наручиоца.
Пријем се потврђује потписом овлашћеног лица на фактури-отпремници коју је добављач
обавезан да достави наручиоцу.
Члан 6.
Уговорена цена износи _________________ динара (и словима: _________________________) без ПДВ
односно ___________________ динара (и словима: ________________________) са урачунатим ПДВ, са свим
трошковима.
Цена је фиксна и не може се мењати.
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Члан 7.
Добављач се обавезује да за добро које је предмет набавке, о свом трошку обезбеди сервис и
поправке или замену уређаја у гарантном року од __________године.
Гарантни рок за испоручено добро почиње да тече од дана када га је добављач испоручио, а сама
дужина његовог трајања назначена је у гарантном листу.
Члан 8.
Наручилац се обавезује да ће исплату за испоручена предметна добра извршити у року од 10
дана од дана испоруке на уређаја, извршене обуке и испостављању фактуре.
Фактура из горњег става мора бити оверена од стране овлашћеног лица наручиоца.
Члан 9.
Овај уговор се закључује на одређено време, и то за временски период од дана закључења уговора
до дана коначне испоруке предмета набавке, одржане обуке за рад на уређају и исплате добављача,
односно до коначне реализације свих уговорних обавеза.
Члан 10.
За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 11.
Прилози овог уговора који чине његов саставни део су:
• понуда добављача
• спецификација
Члан 12.
Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути, једностраном изјавом воље,
вансудским путем, уколико:
• добављач не поштује рок испоруке
• добављач, на било који други начин, грубо крши одредбе овог Уговора
У случајевима из става 1. овог члана добављач нема право на накнаду штете.
Такође Наручилац задржава право једностраног раскида уговора услед одређених промена
законских прописа или било каквих других промена које битно утичу на смањење прихода, те
стога наручилац није могућности да уговор изврши до краја његовог важења.
У случају раскида уговора из горњег става Наручилац ће добављачу исплатити све трошкове
које је имао до датума раскида уговора.
Члан 13.
Све евентуалне спорове који настану у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да
реше споразумно.
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У случају да се спор не може решити споразумно, уговара се надлежност Основног суда у
Кикинди.
Члан 14.
Уговорне стране су Уговор прочитале, протумачиле и сагласно томе потписале.
Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака страна задржава по 3 (три)
за своје потребе.

ОПШТИНА КИКИНДА
председник Општине
Павле Марков

_________________________
_________________

ПОНУЂАЧ
Место и датум:
(потпис овлашћеног лица)

М.П.

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити
доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења
обавеза у поступку јавне набавке.
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1.Закона, понуђач__________________________[навести назив понуђача],
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

Понуђач
М.П.

___________________________

_________________________
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IX 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 – уређаји за ласерско мерење брзине кретања, удаљености возила и снимање
саобраћајних прекршаја и покретна камера, бр. ЈН 29/2014, поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

Понуђач
М.П.

___________________________

_________________________

Напомена: услучају 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 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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РЕФЕРЕНТ ЛИСТА
за јавну набавку Партија__
У обрасцу референт листе треба навести број референтних наручилаца, којима је испоручено добро
које је предмет јавне набавке са износима-вредностима испоручених добара у динарима у последњих
пет година. Вредност треба исказати за сваку годину посебно, треба навести лице за контакт и
телефонске бројеве код назначених наручилаца, датум уговора и вредност испоручених добара у
динарима.

Ред.
бр.

Референтни наручилац:

Лице за контакт
и тел. број

Датум
уговора:

Вредност
уговора
у дин. са ПДВ-ом:

1.

2.

3.

4.

5.

- У случају више референци образац треба фотокопирати.
- Свака референтна набавка мора бити документована уговором који је закључен;

М.П.

Потпис одговорног лица понуђача:
________________________

Напомена: Уз Референт листу, доставити и најмање 5 закључених уговора;
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