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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ– УВОЂЕЊЕ УСЛУГЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ 
РЕНТИРАЊА БИЦИКАЛА И СКУТЕРА У КИКИНДИ 

  
 

 

ЈАВНА НАБАВКА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 
 

ЈН бр. 65/2019 
 
 
 
 
 
 
 

Рок за достављање понуда 03.10.2019. године до 12 часова 

Јавно отварање понуда 03.10.2019. године до 13 часова 

 
 

Кикинда, септембар 2019. године
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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 
и 68/2015, 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. 86/2015 И 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке Бр. V-
404-4/2019-65 и Решења о образовању комисије за јавну набавку Бр. V-404-4/2019-65, 
припремљена је: 

  
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за отворени поступак јавне набавке – УВОЂЕЊЕ УСЛУГЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕНТИРАЊА 

БИЦИКАЛА И СКУТЕРА У КИКИНДИ 
Ред Бр. ЈН 65/2019 

 
 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о набавци 3 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификација), 
квалитет, количина и опис добара, радова или 
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања 
гаранције квалитета, рок извршења, место 
извршења или испоруке добара, евентуалне 
додатне услуге 

4 

III 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 
и 76. закона и упутство како се доказује испуњеност 
тих услова 

14 

IV Критеријум за доделу уговора 22 

V Обрасци који чине саставни део понуде 23 

VI Модел уговора 44 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 51 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
 
1.  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

Предмет јавне набавке број ЈН 65/2019 су услуга  – УВОЂЕЊЕ УСЛУГЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ 

РЕНТИРАЊА БИЦИКАЛА И СКУТЕРА У КИКИНДИ 

 
2. КОМИСИЈА 

Радослав Галић, председник  

Жељена Момчилов , члан  

 Јадранка Вујин, члан  

 
3. КОНТАКТ 
Контакт особа за предметну набавку Данијела Чолић Ердељан е маил: 
danijela.colic@kikinda.org.rs, и Одсек за јавне набавке, е-маил: javne.nabavke@kikinda.org.rs 
,тел: 0230/410-195. 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ: 
 

Sistem elektronskog rentiranja bicikala i skutera 

R
B 

Opis Јм Kol 

1 

 
Isporuka, montaža i konfigurisanje specijalnog 
električnog bicikla 
 
-opremljen specijalnim delovima za rentiranje 
(prilikom uzimanja i ostavljanja bicikla dolazi do 
automatskog otključavanja ili 
zaključavanja,ukoliko je korisnik autorizovan na 
aplikaciji) 
-brendiran u boje grada i poseduje gradski  logo 
-veličina točka 20" 
- GPS modul, GPRS modul, Bluetooth smart 
lock  sistem otključavanja/ zaključavanja  
-Baterija: Li-on 36V 14AH 
-Punjenje baterije: DC42V/3A 
 kom 20 

2 

Isporuka, montaža i konfigurisanje 
konvencionalnog  bicikla namenjenog za 
gradsku vožnju 
 
-opremljen specijalnim delovima za rentiranje 
(prilikom uzimanja i ostavljanja bicikla dolazi do 
automatskog otključavanja ili 
zaključavanja,ukoliko je korisnik autorizovan na 
aplikaciji) 
-brendiran u boje grada i poseduje gradski  logo 
-veličina točka 26" 
- GPS modul, GPRS modul, Bluetooth smart 
lock  sistem otključavanja/ zaključavanja  
- 3 brzine kretanja kom 60 
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-Punjenje baterije za svetla: solarno 6V/2.4W 
 

3 

Isporuka, montaža i konfigurisanje specijalnog 
električnog skutera namenjenog za gradsku 
vožnju 
 
-opremljen specijalnim delovima za rentiranje 
(prilikom uzimanja i ostavljanja skutera dolazi do 
automatskog otključavanja ili 
zaključavanja,ukoliko je korisnik autorizovan na 
aplikaciji) 
-brendiran u boje grada i poseduje gradski  logo 
-veličina točka 8.5" 
- GPS modul, GPRS modul, Bluetooth smart 
lock  sistem otključavanja/ zaključavanja  
-Punjenje baterije: 2.5-3h 
- Baterija: Lithium 36V, 7.8 AH 
- Maksimalna brzina kretanja je 25km/h (pri 
težini korisnika od 60kg) 
 kom 20 

4 
Server se klijentskim softverom za upravljanje 
sistemom e-bicikala kom 1 

5 
Obeležavanje pozicija za parkiranje bicikala i 
skutera sa isporukom i montažom stuba sa info 
tablom sa uputsvima za upotrebu bicikla  10 

6 
Usluga korišćenja softvera i aplikacije za 
rentiranje bicikala (u period od 12 meseci)  1 

7 
Usluga iznajmljivanja GSM kartica za 
komunikaciju na period 

 1 

8 Rezervne baterije za električni bicikl kom 5 
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Гарантни рок :  Гарантни рок за сву опрему која је предмет набавке износи минимум 24 месеца од 
дана инсталације и пуштања у рад опреме, што се констатује Записником. 
Рок за испоруку опреме и монтажу: Максимално 30 радних дана. Рок за испоруку и монтажу тече 
након потписивања Записника о увођењу у посао. Увођење у посао се вршин након што су испуњене 
све законске и уговорне обавезе. 
 
Обилазак локације : 
Наручилац ће омогућити заинтересованим лицима  обилазак локација на којима ће се 
инсталирати опрема – оверена потврда Изјаве понуђача да је обишао локацију на обрасцу из 
Прилога конкурсне документације. 
Контакт лице за обилазак је : Данијела Чолић Ердељан, у времену од 08-14 сати. Обилазак 
локације може се извршити у термину до 7 дана пре истека рока за подношење понуда, уз 
предходну писмену најаву Наручиоцу путем електронске поште, на е-маил: 
javne.nabavke@kikinda.org.rs . Наручилац ће организовати групни обилазак локације за 
заинтересована лица најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда. 
 

 
                                                                                                                    ПОНУЂАЧ 
 
 Место и датум:                                    

                                                                                                      (потпис овлашћеног лица) 
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III  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 

 

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне 

услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 

 

 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Назив документа, назив издаваоца, 

број и датум издавања   

 
 

1. 

 
Да је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 
1. тач. 1) ЗЈН); 
 

 

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) 
ЗЈН); 
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3. 

 
Да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији 
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
 

4. 

Да је поштовао 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 
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

5. 

 
Да има важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке (чл. 

75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН)   ДОЗВОЛА 

– према Закону о приватном 

обезбеђењу (члан 8.), мора да 

поседује лиценцу за вршење 

послова монтаже, пуштања у 

рад и одржавања система 

техничке заштите и обуке 

корисника издате од 

Министарства унутрашњих 

послова 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
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 овом конкурсном документацијом, а 
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испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и 
то: 

Р.бр.  
ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Назив документа, назив издаваоца, 

број и датум издавања   

   

 

 

 

  

1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 
 
 

 
1.1-Да понуђач има уређено 
пословање по принципима 
стандарда: 
- ISO 9001, 

- ISO 27001,  

- ISO 14001,  

- OHSAS 18001. 

 

1.2 Понуђач мора поседовати 
Ауторизацију произвођача MAF 
(Manufacturer Authorization Form) за 
опрему и интеграцијски софтвер 
које понуђач нуди у овој јавној 
набавци. 
1.3.Понуђач мора у предходне три 
године од дана објављивања 
испоручио и уградио минимум један 
систем електронског рентирања 
бицикала  

2. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 
Понуђени софтвер мора бити 
компатибилан и интегрисан у 
постојећи интеграцијски софвер 
произвођача  DAHUA или 
одговарајући  

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 
 

 
- Дипломирани инжењер са 
лиценцом 353 или 453 –минимум 1  
- Радно ангажована  лица обучена 
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за рад са понуђеном опремом  
минимум 2 
 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и 
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у 
табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 
77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове 
конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 
1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом, а 
додатни услови се доказују и достављањем свих докумената наведених на страни 26-
28  конкурсне документације као и другим деловима конкурсне документације где је то 
наведено. 

 Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 
75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних 
услова, понуђач доказује достављањем фотокопије решења – лиценце издате 
од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије.  

   
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 
У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача 
(Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране 
овлашћеног лица подизвођача.  

 
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 
документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 
групе понуђача.  

 
 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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 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је 
понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о 
испуњености услова, а може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих 
или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може 
бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  

Докази које ће наручилац захтевати су: 
 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ:  

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
одговарајућег регистра. 

 Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ: 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног 
суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 
редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда 
доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања 
мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
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мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова  - Доказ:  

  Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач 
налази у поступку приватизације.  
   
 
 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
 
 
 
 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 
 
 
 
1..Пословни капацитет, услови под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 
додатних услова, доказују се на следећи начин :  
 Услов:1.1-Да понуђач има уређено пословање по принципима стандарда: 
- ISO 9001 или одговарајући , 

- ISO 27001 или одговарајући,  

- ISO 14001 или одговарајући ,  

- OHSAS 18001 или одговарајући . 

Доказ: 

- Фотокопија важећег сертификата ISO 9001 или одговарајући, 
- Фотокопија важећег сертификата ISO 27001 или одговарајући, 
- Фотокопија важећег сертификата ISO 14001 или одговарајући,  
- Фотокопија важећег сертификата OHSAS 18001 или одговарајући. 
 

Услов:  1.2 Понуђач мора поседовати Ауторизацију произвођача MAF (Manufacturer Authorization 

Form) за опрему и интеграцијски софтвер које понуђач нуди у овој јавној набавци. 

 

Доказ: 

-Фотокопија MAF (Manufacturer Authorization Form) или одговарајући ауторизациони 
документ произвођача. 
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Услов: 1.3.Понуђач мора у предходне три године од дана објављивања испоручио и уградио 
минимум један систем електронског рентирања бицикала. 
 
Доказ: 
- Списак  испоручене и монтиране опреме (Прилог бр.  IX.2 у овој конк. документацији) по 
уговорима; 
- Потврда наручилаца о реализацији закључених уговора издатих и потписаних од стране 
наручилаца (Прилог бр. IX.1 у овој конк. документацији). Потврде наручилаца могу бити 
достављене и на другим обрасцима који садржински одговарају обрасцу Потврде из ове 
конкурсне документације, 
- Фотокопије уговора са  припадајућим евентуалним Анексима и 
-  Фотокопија фактура за испоруку и уградњу предметне опреме. 
 
 
 
* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно 
испуњавају задати услов о пословном капацитету, уколико понуђач наступа са 
подиизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов о пословном капацитету. 
 
3.Технички капацитет, услови под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 
додатних услова, доказују се на следећи начин:  
Услов:  
Понуђени софтвер мора бити компатибилан и интегрисан у постојећи интеграцијски софвер 
произвођача  DAHUA или одговарајући 
 
Доказ: 
Ауторизовани документ произвођача.  
 
 
4. Кадровски капацитет, услови под редним бројем 3.. наведен у табеларном приказу 
додатних услова, доказују се на следећи начин:  
Услов: 
Дипломирани инжењер са лиценцом 353 или 453 –минимум 1 
 
Доказ: 
Фотокопија М-А обрасца или другог документа о ангажовању минимум 1 дипломираног 
инжењера са лиценцама 353 и 453  
 Важећа потврда инжењерске коморе да је лиценца 353 као и лиценца 453  
 Услов:  
- Радно ангажована  лица обучена за рад са понуђеном опремом  минимум 2 
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Доказ:  
-Фотокопија сертификата издатог од стране произвођача опреме или други ауторизациони 
документ произвођача 
 
 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, 
сходно чл. 78. ЗЈН. 
 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа, и то:  
 
● доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који 
води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на 
интернет стреници Агенције за привредне регистре -   www.apr.gov.rs) 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа 
те државе. 
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IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
1. Критеријум за доделу уговора 

 
Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума „најнижа 

понуђена цена“. 
 

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац 
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са 
једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом 

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи „дужи гарантни рок“. У случају истог 
понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је 
понудио “краћи рок испоруке”. 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен 
путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу 
понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац 
ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на 
одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну 
кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће 
бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће 
доставити записник извлачења путем жреба. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

                                 ГРАД    К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 

 
 

______________________________________________________________________________________________
Конкурсна документација за јавну набавку отворени поступак  ЈН бр. 65/2019 

страна 23 од 61 

 

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 
 

Уз понуду, понуђач је дужан да достави потписане и оверене: 
1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); 
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) – није обавезна; 
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - 

чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5); 
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености обевезник услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6). 
       7) Обрасци за доказивање додатних услова 6. 1-5. 
        8)  Образац Изјаве понуђача о обиласку локација. 
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 1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр________________ од__________________ за јавну набавку – УВОЂЕЊЕ УСЛУГЕ 
ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕНТИРАЊА БИЦИКАЛА И СКУТЕРА У КИКИНДИ јн 65/2019 
 
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: 
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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. 
 
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: 
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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. 
 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - УВОЂЕЊЕ УСЛУГЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕНТИРАЊА 
БИЦИКАЛА И СКУТЕРА У КИКИНДИ 

 

УКУПНА ЦЕНА 
без ПДВ-а: 

 

УКУПНА ЦЕНА 
са ПДВ-ом: 

 

Рок и начин плаћања: 
Плаћање ће се вршити уплатом на рачун 
добављача. Наручилац се обавезује да 
опрему из предмета овог уговора плаћа 
Добављачу по следећој динамици: 

 100% Авансно. 
. 

 

Рок важења понуде 

Понуђач је дужан да у понуди назначи рок 
важења понуде. 

 

 
Уписати рок важења понуде ___________ 
Рок важења понуде не може бити краћи од 

60 дана од дана отварања понуда 

Максимални рок испоруке 

Понуђач је дужан да у понуди назначи 
понуђени рок испоруке 

 

 
Уписати понуђени рок 

испоруке_______ радна-их  дана 
Максимални рок испоруке 30 

радних дана дана 

(рок испоруке почиње од дана увођења у 
посао од стране наручиоца) 
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Гарантни рок 
(минимум 24 месеца) 

 
___________________месеца  

 
 

        

Место и начин испоруке и монтаже: 
Место испоруке и монтаже је дефинисано 
Техничком спецификацијом јавне набавке 

(Поглавље II). 
 

    
                   Датум                                                                                                      Понуђач 
__________________________                                                                     ___________________ 
  
Образац понуде понуђач мора да попуни, и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партију посебно. 
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2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

Sistem elektronskog rentiranja bicikala i skutera 

R
B 

Opis 
Jedinična 
cena bez 

PDV 
Kol 

Ukupna 
cena bez 

PDV 

1 

 
Isporuka, montaža i konfigurisanje specijalnog 
električnog bicikla 
 
-opremljen specijalnim delovima za rentiranje 
(prilikom uzimanja i ostavljanja bicikla dolazi do 
automatskog otključavanja ili 
zaključavanja,ukoliko je korisnik autorizovan na 
aplikaciji) 
-brendiran u boje grada i poseduje gradski  logo 
-veličina točka 20" 
- GPS modul, GPRS modul, Bluetooth smart 
lock  sistem otključavanja/ zaključavanja  
-Baterija: Li-on 36V 14AH 
-Punjenje baterije: DC42V/3A 
  20  
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2 

Isporuka, montaža i konfigurisanje 
konvencionalnog  bicikla namenjenog za 
gradsku vožnju 
 
-opremljen specijalnim delovima za rentiranje 
(prilikom uzimanja i ostavljanja bicikla dolazi do 
automatskog otključavanja ili 
zaključavanja,ukoliko je korisnik autorizovan na 
aplikaciji) 
-brendiran u boje grada i poseduje gradski  logo 
-veličina točka 26" 
- GPS modul, GPRS modul, Bluetooth smart 
lock  sistem otključavanja/ zaključavanja  
- 3 brzine kretanja 
-Punjenje baterije za svetla: solarno 6V/2.4W 
  60  

3 

Isporuka, montaža i konfigurisanje specijalnog 
električnog skutera namenjenog za gradsku 
vožnju 
 
-opremljen specijalnim delovima za rentiranje 
(prilikom uzimanja i ostavljanja skutera dolazi do  20  
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automatskog otključavanja ili 
zaključavanja,ukoliko je korisnik autorizovan na 
aplikaciji) 
-brendiran u boje grada i poseduje gradski  logo 
-veličina točka 8.5" 
- GPS modul, GPRS modul, Bluetooth smart 
lock  sistem otključavanja/ zaključavanja  
-Punjenje baterije: 2.5-3h 
- Baterija: Lithium 36V, 7.8 AH 
- Maksimalna brzina kretanja je 25km/h (pri 
težini korisnika od 60kg) 
 

4 
Server se klijentskim softverom za upravljanje 
sistemom e-bicikala  1  

5 
Obeležavanje pozicija za parkiranje bicikala i 
skutera sa isporukom i montažom stuba sa info 
tablom sa uputsvima za upotrebu bicikla  10  

6 
Usluga korišćenja softvera i aplikacije za 
rentiranje bicikala (u period od 12 meseci)  1  
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7 
Usluga iznajmljivanja GSM kartica za 
komunikaciju na period 

 1  

8 Rezervne baterije za električni bicikl  5  

UKUPNO RSD bez PDV-a :  

PDV:  

UKUPNO SA PDVom:  

 

 
   
На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 
 
 
                                                                                                     ПОНУЂАЧ 
  Место и датум:                                   

                                                                                                 (потпис овлашћеног лица) 
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3. 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 
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4. 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 добра – УВОЂЕЊЕ УСЛУГЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕНТИРАЊА БИЦИКАЛА И 
СКУТЕРА У КИКИНДИ, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

               Датум:                                                                                                        Понуђач 

 
 
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 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  
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 5. 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 за 
УВОЂЕЊЕ УСЛУГЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕНТИРАЊА БИЦИКАЛА И СКУТЕРА У КИКИНДИ 
ред бр. jн 65/2019, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, 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 законски заступник 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 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) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао 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 (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

5) Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН)   ДОЗВОЛА – према Закону о приватном 
обезбеђењу (члан 8.), мора да поседује лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у 
рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника издате од Министарства 
унутрашњих послова 

6) Понуђач испуњава додатне услове наведених овом конкурсном документацијом. 
 
Место:_____________                                                                Понуђач: 
 
Датум:_____________                                              _____________________                                                         
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Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, на који 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. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

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

заступник подизвођача,дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] 
у поступку јавне набавке УВОЂЕЊЕ УСЛУГЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕНТИРАЊА БИЦИКАЛА И 
СКУТЕРА У КИКИНДИ број ЈН 65/2019, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

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

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

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

5) Подизвођач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН)   ДОЗВОЛА – према Закону о приватном обезбеђењу (члан 8.), 

мора да поседује лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система 

техничке заштите и обуке корисника издате од Министарства унутрашњих послова 

 

 

 

Место:_____________                                                                                          Подизвођач: 

 

Датум:_____________                                                                             _____________________                                    

 
 
 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача. 
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7.  ОБРАЗЦИ   ЗA  ДОКАЗИВАЊЕ ДОДАТНИХ УСЛОВА  

 
7. 1. Образац за доказивање стручних референци понуђача 

 
 

П О Т В Р Д А 
 
 
Општина/предузеће ___________________________________ из ____________ 
Наручиоцу: Град Кикинда из Кикинде Трг српских добровољаца 12 
издаје ову потврду ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке  Града Кикинда за 
поступак јавне набавке – УВОЂЕЊЕ УСЛУГЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕНТИРАЊА БИЦИКАЛА И 
СКУТЕРА У КИКИНДИ ред бр. jn 65/2019 и у друге сврхе се не може користити. 
Изјављујемо да је наведено предузеће успешно реализовало монтажу и набавку 
____________опреме  које чине предмет ове набавке: 
 
1)_________________________________________ у току ______________год. у 
 
 износу од________________________ динара  

 
2)_________________________________________у току_______________год. у 
 
 износу од________________________ динара      
 
3) _________________________________________ у току ______________год. у 
 
 износу од________________________ динара  
 
Напомена: Ову потврду ископирати за сваког наручиоца (уколико сте их имали више) за које 
сте вршили неке од наведених послова у претходним годинама, попуните по једну потврду и 
исте приложите уз своју понуду. 
 
 
  Дана ______________                             
              Потпис одговорног лица  
 
              _____________________ 
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7.2. Образац -  референц листа понуђача  - Списак набављене и монтиране 
опреме____________ (назив опреме) (за последње године које претходе објављивању 
позива 2016. 2017  и  2018  за поступак јавне набавке – УВОЂЕЊЕ УСЛУГЕ 
ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕНТИРАЊА БИЦИКАЛА И СКУТЕРА У КИКИНДИ 

Ред 
бр 

 
НАРУЧИЛАЦ 
Инвеститор 

    
       Врста опреме 

Вредност 
изведених 
радова са 
ПДВ-ом 

Година кадје 
опрема 
набављена 

1.  
 

   

2.  
 

   

3.  
 

   

4.  
 

   

5.  
 

   

6.  
 

   

7.  
 

   

8.  
 

   

9.  
 

   

10.  
 

   

 

 У табелу се уносе подаци из потврда наручилаца о набавци тражене опреме које чине 
предмет јавне набавке тј. Из образаца 6.1. Образац за доказивање референци понуђача  
 
По потреби образац се може копирати за све врсте тражене опреме. 

                                                                           
                                                                             
                                                                             

Место и датум: 
 

. 
 

Подносилац понуде 
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7.3. Образац за кадровски капацитет - образац за дипломираног инжењера електро 
струке са лиценцама 353 или 453 за поступак јавне набавке – НАБАВКА ОПРЕМЕ 
ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ ред бр. ЈН 96/2017 

 

Р.бр               Назив понуђача Име и презиме 
дипломираног инжењера са 

лиценцом   

Број лиценце и 
Потврда Инжењерске 
коморе  

1    

2    
 

3    
 

4    
 

5    
 

6    
 

7    
 

 

Дана        ______________                  

    Потпис одговорног лица  

 

________________________ 

 

Напомена: Уз овај образац доставити копије лиценци одговорног извођача 
радова и Потврду Инжењерске коморе Србије. 
Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац оверава и 
попуњава понуђач и лице овлашћено за заступање у заједничкој 
понуди. 
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7.4.     Образац за кадровски капацитет - образац за остале запослене раднике 
за поступак јавне набавке – УВОЂЕЊЕ УСЛУГЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕНТИРАЊА 
БИЦИКАЛА И СКУТЕРА У КИКИНДИ ред бр. ЈН 65/2019 
 
Назив понуђача:________________________________________________ 
 
 

Ред. 
број 

 
Име и презиме  

 

Школска спрема  
- занимање 

Датум заснивања 
радног односа 

или ангажовања 
код понуђача  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 УКУПНО:   

                                                                      
Дана ______________ .             ________________________ 

             Потпис одговорног лица 
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Напомена:  
Уз овај образац доставити фотокопије образаца ПИО М  за сваког 
запосленог наведеног у обрасцу, или уговор о некој другој врсти ангажовања 
у складу са важећим Законом о раду Уколико се ради о заједничкој понуди.  
Такође доставити фотокопију сертификата издатог од стране произвођача 
софтвера или други ауторизациони документ произвођача за два инжењера 
и два техничара. овај образац копирати за сваког учесника у понуди. 
  
Образац оверава и попуњава одговорно лице учесника у заједничкој понуди. 
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8. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈА 

 
 

Изјављујем да смо посетили локације дефинисане у техничкој спецификацији за отворени поступак 

јавне набавке – УВОЂЕЊЕ УСЛУГЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕНТИРАЊА БИЦИКАЛА И СКУТЕРА У 

КИКИНДИ ред бр. ЈН 65/2019, у Кикинди, на којима ће се инсталирати  и стекли увид и све 

информације које су неопходне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим 

условима извођења радова и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне 

промене у цени или друге захтеве. 

 

 
Датум обиласка:_________________      

 
 
 
 
.                                                                                 
.       Потпис овлашћеног лица ПОНУЂАЧА:  

 
________________________ 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД КИКИНДА 
БРОЈ: _________________ 
ДАНА: ________________. године 
КИКИНДА 
 

У Г О В О Р  
УВОЂЕЊЕ УСЛУГЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕНТИРАЊА БИЦИКАЛА И СКУТЕРА 
У КИКИНДИ 

 
 Закључен дана ______________. године, између: 
 
Града Кикинда, са седиштем у Кикинди, Трг српских добровољаца 12,   
ПИБ: 100511495, Матични број: 08176396,  
коју заступа Павле Марков, градоначелник (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 УВОЂЕЊЕ УСЛУГЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕНТИРАЊА БИЦИКАЛА И 
СКУТЕРА У КИКИНДИ за потребе града Кикинда. 
 
 

Члан 2. 
 

Наручилац је на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу позива за подношење понуда објављеног на 
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Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана _______2019. године, спровео 
отворени поступак јавне набавке – Услуга увођења електронског рентирања бицикала и 
скутера у Кикинди. 
 
 
 

Члан 3. 
 
Добављач је ____________године доставио понуду која је заведена код наручиоца под 
бројем ______ која у свему одговара техничким спецификацијама из понуде. 
Наручилац је у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу понуде добављача и Одлуке о додели уговора 
бр. __________ од __________ године изабрао добављача за испоруку предметних добара. 
 

Члан 4. 
 

Добављач ће вршити услугу  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: 
-
______________________________________________________________________________
______, 
-
______________________________________________________________________________
______, 
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За своје обавезе из овог Уговора чланови групе одговарају солидарно 
 

Члан 5. 
 

Добављач се обавезује да ће испоруку и монтажу опреме за електронско рентирање 
бицикала и скутера   извршавати  у целости према Понуди и Техничкој спецификацији 
јавне набавке, која је саставни део овог уговора. 
Испоруку и монтажу предметних добара, добављач ће извршити следећим локацијама 
дефинисаним у Понуди и Техничкој спецификацији јавне набавке. Наручилац има 
дискреционо право да у току уговора, а пре монтаже опреме промени локације на којима ће 
се опрема инсталирати, што се мора пропратити записником, али обим и предмет јавне 
набавке се не могу мењати.  
Добављач се обавезује да предметна добра испоручи и монтира на локацијама у року 
од _______ радних дана (максимално 30 радних дана) од дана Увођења извођача у посао. 
Увођење извођача у посао се врши након предаје менице за добро извршење посла и 
стицања других Законских услова. 
Примопредаја  предметне опреме  се потврђује потписом на отпремници коју је добављач 
обавезан да достави наручиоцу, као и сачињавањем Записника о примопредаји.  

 
Члан 6. 

 
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом Уговору 
изврши на следећи начин: 

 100% - авансно, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана потписивања уговора, 
након што Понуђач преда Наручиоцу:  
а)  банкарску гаранцију   за повраћај авансног плаћања.  
 
Наручилац не може исплатити ниједан износ за авансно плаћања, пре него што 
прими захтевано средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања. 
 

 
Добављач је дужан да преда Наручиоцу: 
-У тренутку закључења Уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора: 
1. Гаранцију банке за повраћај авансног плаћања, која мора бити са клаузулама: 

безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини 
уговореног аванса од 100% од уговорене вредности без ПДВ са роком важности најмање 
30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак радова. Понуђач може 
поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг); 
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2. Гаранцију банке за добро извршење посла, која мора бити са клаузулама: безусловна, 
неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини 10% од уговорене 
вредности без ПДВ са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног 
рока за завршетак радова. Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој 
банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг). 

Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
Извођач радова је обавезан да продужи важење банкарских гаранција из става 1. овог 
члана. 
Висина банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања се може смањити сразмерно 
изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене 
ситуације. 
Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико Извођач 
радова не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начина предвиђен овим 
Уговором. 

Члан 7. 
Извођач радова је обавезан да приликом предаје изведених радова Наручиоцу преда 
гаранцију банке за отклањање недостатака у гарантном року, која мора бити са 
клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у 
висини 10% од уговорене вредности без пореза на додату вредност са роком важности 
најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног гарантног рока. Понуђач може поднети 
гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара 
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року 
уколико Извођач радова не буде извршавао своје гарантне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен овим Уговором. 
Уколико Добављач не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном 
року, Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла. 
 
 
 

Члан 8. 
 

Наручилац од добављача купује опрему по јединичним ценама из понуде које чине саставни 
део Уговора. 
У складу са достављеном понудом укупно уговорена цена за испоруку и монтажу из члана 1. 
овог Уговора износи ___________________динара (и словима: _________________) без 
ПДВ односно ____________ динара (и словима: ______________________________) са 
урачунатим ПДВ и свим трошковима.  
Укупна вредност испоручене робе не може прећи износе из става 2. овог члана. 
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Осим вредности радова монтаже, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена 
обухвата и трошкове организације локације монтаже, осигурања,  припремних радова, 
помоћних материјала и опреме, трошкове од 10% контролних испитивања по налогу 
надзорног органа, трошкове издавања средстава обезбеђења  и све остале зависне 
трошкове Извођача.  

Члан 9. 
 
Добављач се обавезује да испоручи и изврши монтажу робе која је истоветног квалитета и 
својстава као роба наведена у спецификацији. 
Испоручена роба која не одговара договореном квалитету, неће бити прихваћена, и биће 
враћена добављачу уз његову обавезу да уочене недостатке отклони или изврши замену, у 
року од 3 дана од достављања примедби наручиоца. 

Члан 10. 
 

Наручилац се обавезује да ће исплату за испоручена предметна добра вршити по 
моделу плаћања из члана 6. овог Уговора. 
Фактура из горњег става мора бити оверена од стране лица задуженог за пријем 
предметних добара чиме се потврђује испорука, монтажа и квалитет истих.  
 

Члан 11. 
 

  
Гаратни рок износи ____________ (минимално 24 месеца) месеца. 

 
 

Члан 11. 
           
У случају откривања недостатака у гарантном року, Наручилац се обавезује да писмено о 
томе обавести Добављача, у року од 15 дана од дана сазнања за недостатке. 
          Добављач се обавезује да у гарантном року, о свом трошку отклони све нађене 
недостатке, као и скривене мане, у супротном Наручилац задржава право, да на терет 
добављач ангажује  другог добављача за отклањање предметних недостатака, наплатом 
гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року. 
         Уколико меница за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности 
трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 2. овог члана, Наручилац има 
право да од Добављача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете. 
 

Члан 13. 
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За укупан инсталирани материјал и опрему Добављач мора да има сертфикате квалитета и 
атесте који се захтевају по важећим прописима  и мерама за опрему те врсте у складу са 
понудом. 
        Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара 
стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају 
спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 
          Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и 
контролу квалитета. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не 
одговара прописаном квалитету. 
 

Члан 14. 
          Примопредаја се врши најкасније у року од 15 дана од дана завршетка монтаже и 
инсталације опреме, као и извршене обуке. 
           Приликом примопредаје радова обавезно се сачињавају записник о примопредаји. У 
записник о примопредаји се обавезно уноси предмет или назив инсталиране опреме, 
период у коме је опрема инсталирана, запажања која се односе на квалитет и квантитет 
уграђене опреме, одговарајуће табеле свих уграђених материјала са приложеним атестима 
(уколико је потребно. 
          Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом 
преузимања и предаје опреме – система, Добављач мора да отклони без одлагања. 
Уколико те недостатке Добављач не почне да отклања у року од 5 (пет) дана по пријему 
позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац 
ће поправку поверити другом добављачу на рачун Добављача.   
 

Члан 15. 
 

За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 

Члан 16. 

Прилози овог уговора који чине његов саставни део су: 

 понуда добављача 

 спецификација 
 

Члан 17. 

 

Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути, једностраном изјавом воље, 
вансудским путем, уколико: 

 добављач не поштује рок испоруке и монтаже. 
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 уколико након истека рока за рекламацију из члана 8. овог Уговора не достави робу 
која одговара договореном квалитету из спецификације 

 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 
буџета, те стога наручилац није могућности да уговор изврши до краја његовог важења и 
задржава право једностраног раскида уговора без навођења посебног разлога. 

У случају раскида уговора из горњег става Наручилац ће добављачу исплатити све 
трошкове које је имао до датума раскида уговора. 

Члан 18. 

Све евентуалне спорове који настану у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да 
реше споразумно. 
У случају да се спор не може решити споразумно, уговара се надлежност стварно 
надлежног суда. 
 

Члан 18. 

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.  
 
                   
 
 
 
ПОНУЂАЧ                                                                                          ГРАД КИКИНДА                                                                                  
_________________________ 
(потпис овлашћеног лица)                                                              градоначелник 
     
                                                                                                              Павле Марков                                                       
 
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.  

Понуђач може модел уговора само потписати  и тиме потврђује да 
прихвата наведени модел. 
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  VIII. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 
1. ЈЕЗИК: 
            Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском 
језику. 
 
2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ: 
 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: Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, са назнаком: 
,,Понуда за јавну набавку - Услуга увођења електронског рентирања бицикала и 
скутера у Кикинди Ред Бр. ЈН 65/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 03.10.2019 године до 12 
часова. 
Понуда мора да садржи потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  

 Образац структуре понуђене цене (Образац 2)  

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3)- није обавезан; 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - 
чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5); 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке - чл. 75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

 Модел уговора; 

 Обрасци за доказивање додатних услова IX 1-5. 

 Бланко сопствену меницу  за озбиљност понуде у висини 5% од понуђене цене; 

 Писма о намерама пословне банке о издавању банкарске гаранције за повраћај 
аванса  

3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ПО ПАРТИЈАМА: 
Ова јавна набавка није обликована по партијама. 
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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: Град  Кикинда, Трг српских 
добровољаца 12, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку Услуга увођења електронског рентирања бицикала и 
скутера у Кикинди Ред Бр. ЈН 65/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку Услуга увођења електронског рентирања бицикала и 
скутера у Кикинди  јн 65/2019- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку Услуга увођења електронског рентирања бицикала и 
скутера у Кикинди јн 65/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку Услуга увођења електронског рентирања 
бицикала и скутера у Кикинди јн 65/2019 НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
6. 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 V, одељак 1.), 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. 
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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 III 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. 

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. 
 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу III 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) Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 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. 
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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: 
 
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом Уговору 
изврши на следећи начин: 

 100% авансно. 
 Наручилац се обавезује да уговорени износ аванса исплати понуђачу, односно 
добављачу у року од 45 дана од дана закључења уговора о јавној набавци. 
Напомена: Наручилац добављачу не може исплатити ниједан износ аванса, пре него 
што прими захтевано средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања. 
 

 
9.2. Захтев у погледу рока  испоруке и монтаже 
Рок испоруке и монтаже не може  бити дужи од 30 радних дана од дана увођења 
добављача у посао.  
Добављач се сматра уведеним у посао даном сачињаваља Записника о увођењу. 
 
9.3. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција на опрему не може бити краћа од 2 (две) године од дана примопредаје. 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде. 
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 своју 
понуду. 
 
Понуђени радови морају у потпуности одговарати свим захтевима Наручиоца прецизираним 
техничким карактеристикама (спецификацијама) и техничком документацијом. 
 
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. 
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11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА: 
 
Понуђач је дужан да у понуди достави Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, 
обавезујуће писма о намерама банке за издавање гаранције за добро извршење посла и 
обавезујуће писма о намерама банке за издавање гаранције за отклањање грешака у 
гарантном року. 
12.1. Банкарска гаранција за озбиљност понуде са назначеним износом од минимум 5% 
од понуђене цене без ПДВ-а. Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити 
безусловна и платива на први позив. Поднета Банкарска гаранција не може да садржи 
додатне услове за исплату, краће рокове, мање износе од оних који су одређене Конкурсном 
документацијом или промењену месну надлежност за решавање спорова. Рок важења 
банкарске гаранције за озбиљност понуде је 90 дана од дана отварања понуде. Понуђач 
може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за 
рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг 
агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је 
објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта 
(EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA). 
Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде дату уз 
понуду уколико:  
- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју 
понуду;  
- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;  
- понуђач коме је додељен уговор благовремено не поднесе уговорена средства 
финансијског обезбеђења за повраћај аванса и за добро извршење посла у складу са 
одредбама Уговора. 
 
12.2. Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за повраћај 
аванса у укупној висини утврђеног аванса од  100% од понуђене цене без ПДВ-а, 
насловљено на Наручиоца, са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и 
платива на први позив и са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од 
уговореног рока за завршетак радова. 
Рок важења писма о намерама банке, мора бити исти као и рок важења понуде.  
 
12.3. Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за добро 
извршење посла у висини од  10% од понуђене цене без ПДВ-а, насловљено на Наручиоца, 
са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив и са 
роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак радова. 
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Рок важења писма о намерама банке, мора бити исти као и рок важења понуде.  
 
12.4. Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за 
отклањање грешака у гарантном року у висини од  10% од понуђене цене без ПДВ-а, 
насловљено на Наручиоца, са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и 
платива на први позив и са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од 
уговореног гарантног рока. 
Рок важења писма о намерама банке, мора бити исти као и рок важења понуде.  
 
Наручилац ће вратити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и писма о 
намерама банке понуђачима којима није доделио уговор, одмах по закључењу уговора са 
изабраним понуђачем. 
 
Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 
и писма о намерама банке за издавање гаранција за повраћај примљеног аванса, 
добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року, понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива. 
 
 
11.5. Изабрани понуђач се обавезује да приликом потписивања уговора, а најкасније у 
року од 7 дана од дана закључења истог, преда Наручиоцу 
 
- Гаранцију банке за повраћај авансног плаћања, која мора бити са клаузулама: 
безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини уговореног 
аванса од 100% од уговорене вредности без ПДВ са роком важности најмање 30 (тридесет) 
дана дужим од уговореног рока за завршетак радова. Понуђач може поднети гаранције 
стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво 
кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг); 
- Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која мора бити са клаузулама: 
безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив и сви елементи 
гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa уговором и одредбама из ове конкурсне 
документaције (рокови, износ), у висини од 10% од укупне уговорене цене без  ПДВ-ом, са 
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног 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.  Поднета 
банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи 
износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети 
гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара 
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
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Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за 
рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг 
агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је 
објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта 
(EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA). 
 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију повраћај авансног  плаћања и за добро 
извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором 
. 
Изабрани понуђач је дужан да достави, као средства финансијског обезбеђења, за 
отклањање грешака у гарантном року и то: 
 
- Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која мора бити са 
клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив и сви 
елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa уговором и одредбама из ове 
конкурсне документaције (рокови, износ), у висини од 10% од укупне уговорене цене без  
ПДВ-ом, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног гарантног рока. 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, 
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може 
поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
 
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за 
рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг 
агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је 
објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта 
(EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA). 
 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у 
случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да 
умањи могућност коришћења предмета уговора у уговореном гарантном року. 
 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ: 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на 
располагање. 
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13. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И 
ПЛАНОВА, ОДНОСНО ЊЕНИХ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ 
РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ: 
 Не постоји таква документација. 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА: 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Наручиоца 
или на е-mail javne.nabavke@kikinda.org.rs тражити од Наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 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. 65/2019“. 

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 о јавним набавкама. 
 
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. 

mailto:javne.nabavke@kikinda.org.rs
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16. 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. 

17.УПОТРЕБА ПЕЧАТА 
 Приликом сачињавања понуде, понуђач није у обавези да употребљава печат 

 
 

18. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА: 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице.  
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, на е-mail 
javne.nabavke@kikinda.org.rs 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 и уколико је подносилац захтева у складу са 
чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 
неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се 
оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након 
истека горе наведеног рока, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до 
истека 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 објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за 
његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није 
поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за 
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права сходно члану 151. Закона садржи: 
1. Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт 

mailto:javne.nabavke@kikinda.org.rs
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2. Назив и адресу наручиоца 
3. Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца 
4. Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке 
5. Чињенице и доказе којима се повреде доказују 
6. Потврду о уплати таксе из члана 156. Закона 
7. Потпис подносиоца 

Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона на рачун буџета Републике 
Србије уплати таксу од 120.000,00 динара. 
 
Као доказ о уплати таксе, сходно Упутству Републичке комисије, прихвата се: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН мора да садржи следеће 
елементе:  
(1) да буде издата од стране банке  
  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 
датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод 
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и 
на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06;  
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев 
за заштиту права;  
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права;  
(8) корисник: буџет Републике Србије;  
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке 
 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица банке или поште, 
који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 
1. 
 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 
1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају 
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у 
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Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде 
о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 
прописом. 
 
Упутство се може преузети са web адресе 
  http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html  

 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона. 
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