Наручилац
Адреса
Место

Центар за социјални рад ,,Трстеник”
Живадина Апостоловића бр. 47
Трстеник

Број одлуке

01-551-2314/3

Датум

23.11.2016. године

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1

У поступку јавнe набавкe мале вредности добара – Куповина службеног путничког
аутомобила, ЈН бр. 1/2016, u конкурсној документацији

― Мења се страница 1/38, страницом 1а/38.
― Мења се страница 11/38, страницом 11а/38.
― Мења се страница 14/38, страницом 14а/38.
― Мења се страница 23/38, страницом 23а/38.
― Мења се страница 28/38, страницом 28а/38.

У прилогу су измењене, нове стране конкурсне документације 1а/38, 11а/38, 14а/38, 23а/38 и 28а/38.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ,,ТРСТЕНИК”
Живадина Апостоловића бр. 47
37240 Трстеник
Број : 01-551-2314
Датум: 22.11.2016. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Куповина службеног путничког аутомобила
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2016

Рокови

Датум и време:

Крајњи рок за достављање понуда:

01. 12. 2016. године до 14:30 часова

Јавно отварање:

01. 12. 2016. године у 14:45 часова

Новембар 2016. године
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду 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:
Центар за социјални рад ,,Трстеник”, улица Живадина Апостоловића број 47, 37240 Трстеник

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра – Куповина службеног путничког
аутомобила ЈН бр. 1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 01. децембра
2016. године до 14,30 часова.
Отварање понуда обавиће се истог дана 01.децембра 2016. године у 14,45 часова на адреси:
Центар за социјални рад ,,Трстеник”, улица Живадина Апостоловића број 47, 37240 Трстеник

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Оверен и потписан Образац понуде
Оверен и потписан Образац структуре цене
Оверен и потписан Образац трошкова припреме понуде.
Модел уговора (попуњен)
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
Доказ о бонитету који издаје АПР
Референтну листу или неоверену копију уговора
МА образац за минимум 5 (пет) радника
Каталоге, односно документарни материјал за возила и сву понуђену опрему из којих
може недвосмислено да се утврде тражене карактеристике.
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8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање се врши авансно 100% уплатом на рачун понуђача, 45 (четрдесетпет) дана од дана
издавања авансног рачуна, односно авансног предрачуна, под условом да су претходно
достављена тражена средства финанисјког обезбеђења.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
8.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Понуђач/добављач даје гаранцију у минималном трајању од 2 (две) године на испоручена
добра без обзира на пређену километражу.
8.3. Захтев у погледу рока и места испоруке добара
Рок испоруке добра може бити максимално 60 дана од дана закључења уговора, односно од
дана пријема захтева Наручиоца.
Место испоруке: Центар за социјални рад „Трстеник“, ул.Живадина Апостоловића бр.47, 37240
Трстеник

8.4. 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.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ
СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ,
УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке добaра: Куповина
службеног путничког аутомобила, а на основу наше понуде, под бр.______________ од
______________ 2016. године, достављамо Вам:
Попуњавати само празна поља:
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања

- 100 % по основу аванса, 45

(четрдесетпет) дана од дана
издавања авансног рачуна,
односно авансног предрачуна,
под условом да су претходно
достављена тражена
средства финанисјког
обезбеђења
- Плаћање се врши уплатом на
рачун понуђача.
- Плаћање се врши у динарима.

Рок важења понуде

30 дана

Рок испоруке

Најкасније 60 дана од дана
закључења уговора

Гарантни период

Најмање 2 године, без обзира на
пређену километражу
Центар за социјални рад
,,Трстеник”, улица Живадина
Апостоловића број 47, 37240
Трстеник

Место и начин испоруке

Датум

Понуђач
М. П.

_________________________

__________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача
из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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РОК ПЛАЋАЊА
Члан 6.
Плаћање се врши авансно 100 % уплатом на рачун понуђача, 45 (четрдесетпет) дана од
дана издавања авансног рачуна, односно авансног предрачуна, под условом да су претходно
поднета тражена средства финансијског обезбеђења.
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 7.
Продавац је обавезан да уз закључење Уговора: достави тражена средства
финансијског обезбеђења:
За повраћај аванса, неопозиву, безусловну, на први позив наплативу и без права на
приговор банкарску гаранцију (у оригиналу), у висини аванса од 100 % издату од банке, са
роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за испоруку добара која су предмет набавке.
Одмах по наступању гарантног случаја Купац ће се обратити банци која је издала банкарску
гаранцију за реализацију исте.
Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања Продавац мора да поднесе Купцу у
року од 3 (три) дана од дана закључења Уговора о предметној набавци.
Ако понуђач не поступи у року из претходног става, Уговор почиње да важи од
тренутка подношења банкарске гаранције.
Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе,
важност банкарска гаранција мора се продужити.
Поднета банкарска гаранције мора бити неопозива, безусловна, наплатива на први
позив и без права на приговор.
Поднета банкарске гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове од оних које одреди Купац, мањи износ од оног који одреди Купац или промењену
месну надлежност за решавање спорова.
За добро извршење посла, Продавац се обавезује да у тренутку закључења Уговора
Купцу достави једну бланко сопствену меницу за добро извршење посла у износу од 10 % од
укупне цене добара са обрачунатим ПДВ-ом из члана 1. овог Уговора.
− Меница је оверена, потписана од стране лица овлашћеног за заступање и
регистрована у складу са чланом 47а Закона о платном промету («Службени
гласник СРЈ», бр. 3/2002 и 5/2003 и «Сл. Гласник РС», бр. 43/2004, 62/2006
и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину
вођења Регистра меница и овлашћења («Службени гласник РС», бр.
56/2011), која траје месец дана дуже од рока важности Уговора.
− Потврда о регистрацији менице.
Копија картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и
печат Продавца, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана
закључења Уговора.
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