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I.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1 Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Завод за трансфузију крви  Ниш 
Адреса наручиоца: Булевар  др Зорана Ђинђића бр 48
Интернет страница наручиоца:  www.transfuzijanis.rsztknis@medianis.net

      Матични број: 06852190;
      ПИБ:100335220;

1.2 Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где јеконкурсна 
документација доступна:

Портал јавних набавки, portal.ujn.gov.rs;
Интернет страница наручиоца ztknis@medianis.net

Непосредно преузимањем на адреси ул Булевар  др Зорана Ђинђића бр 48
Ниш , (сваког радног дана у периоду од 8.00 до 14.00 часова).

1.3 Врста поступка:
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са 
Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр.124/2012) и Правилником  
о обавезним елементима конкурсне документације поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС" број 29/2013).

Није у питању резервисана јавна набавка.Не спроводи се електронска лицитација

1.4 Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке  су   добра – путничко возило по принципу „ старо за ново“
са процењеном вредношћу од  2.150.000,00дин без ПДВ-а                                                                                                                                                                     
Ознака из општег речника набавке је 34111100
Број јавне набавке је 30/14

Опис партије: Предметна набавка није обликована у партије.

Врста оквирног споразума:Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног 
споразума.

1.5 Сврха спровођења поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

1.6 Контакт особа: Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког радног дана у 
времену од 08:00 до 14:00 часова на бројеве телефона:018/4533– 106 особа за контакт Mилош Илић 
, особа за контакт за део везан за техничку спецификацију је Бобан Тошић тел 018/ 453 - 106

1.7.Рок за подношење понуда је осам дана од дана објављивања Позива за подношење понуда и 
Конкурсне документације на Порталу јавних набавки набавки.
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1.8. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана, од дана јавног отварања понуда.

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Опис предмета јавне набавке:

Предмет јавне набавке  су добра – путничко  возило по принципу „ старо за ново“

2.2.Назив и ознака из општег речника набавке
Ознака из општег речника набавке је 34111100
Предметна јавна набавка је на период до 31.12.2014
Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације. 
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III. УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Предмет јавне набавке: набавка добра- путничко  возило - ЈН бр30/14

Врста поступка: јавна набавка мале вредности , на основу члана 39. Закона о јавним набавкама 
(Службени гласник РС број 124/12 ) ,подзаконских аката којима се уређују јавне набавке                       
На ову набавку ће се примењивати:

Закаон о јавним набавкама  („Сл .гласник РС“ БР. 124/12); 
Закона о општем управном поступку у делу који није регулисан законом о јавним набавкама ( Сл 
лист СРЈ бр 33/97 и 31/01  и Сл гласник РС бр 30 /10)
Закон о облигационим односима  након закључивања уговора о јавној набавци ( Сл лист СФРЈ 
29/78, 39/85,57/89, и Сл лист СРЈ 31/93)

Упутство понуђачима сачињено је на основу члана 8. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(Службени гласник РС број 29/13).

Упутство садржи податке неопходне за припрему понуде у складу са захтевима наручиоца и 
информације о условима и начину спровођења поступка јавне набавке. 

Од понуђача се очекује да детаљно размотри сва упутства, обрасце, услове и спецификацију 
садржану у конкурсној документацији.

Уколико се понуђач непридржавa упутстава и недостави  све тражене  информације и податаке 
који су наведени у конкурсној документацији, или уколико поднесе  понуду  која не испуњава 
услове из конкурсне документације , комисија ће такву понуду одбити као неприхватљиву у складу 
са ЗЈН.

1. ЈЕЗИК И ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА

Понуда коју припреми понуђач, као и целокупна документација у вези с понудом морају бити 
написане на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА

Понуђач попуњава понуду читко, јасно и недвосмислено.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда (у складу са чланом 
90. Закона о јавним набавкама).

Сви документи поднети у понуди треба да буду у фацикли - повезани траком у целини и 
запечаћени тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни 
листови, односно прилози.

На задњој страни коверте треба навести назив, адресу и број телефона понуђача, што омогућава да 
понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.

Понуде се достављају у запечаћеној коверти са назнаком:ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ –
ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА     (ЈН-30/14)   - НЕ ОТВАРАТИ

препорученом пошиљком или лично на адресу:
Завод за трансфузију крви  Ниш

Булевар  др Зорана Ђинђића бр 48
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Обавезна садржина понуде:

Образац понуде – Понуђач је обавезан да образац  попуни, потпише и овери печатом на 
прописаном месту, чиме потврђује тачност података унетих у образац.

Понуда за набавку - Понуђач је обавезан да образац  попуни, потпише и овери печатом на 
прописаном месту, чиме потврђује тачност података унетих у образац

Општи подаци о подизвођачу Понуђач је обавезан да образац  попуни, потпише и овери печатом 
на прописаном месту, чиме потврђује тачност података унетих у образац ( уколико подноси понуду 
са подизвођачем )

Општи подаци о учешћу у заједничкој  понуди -Понуђач је обавезан да образац  попуни, 
потпише и овери печатом на прописаном месту, чиме потврђује тачност података унетих у образац 
( уколико подноси заједничку понуду )

Понуђач  доставља сву тражену документацију наведенуу-Услови за учешће у поступку јавне 
набавке из члана 75. Закона о јавним набавкама,  или попуњава Изјаву којум под пуном 
материјалном и кривичном  одговорношћу потврђује испуњеност услова из члана 75 Закона –
Образац 6.1,( у случају подношења понуде са подизвођачем попунити и образац 6.2)   

Модел уговора -Понуђач је обавезан да модел уговора  попуни, потпише и овери печатом на 
прописаном месту, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.

Образац изјаве о независној понуди (попуњен , оверен печатом и потписан од странеовлашћеног 
лица на посебно предвиђеном месту); 

Изјава понуђача  о  поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа  о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада , заштити животне средине , као и да понуђач гарантује  
да је ималац права интелектуалне својине .- Понуђач је обавезан да образац  попуни, потпише и 
овери печатом на прописаном месту, чиме потврђује тачност података унетих у образац.

Техничка спецификација – мора да буде попуњена и оверена  и потписана од стране овлашћеног 
лица .

Овлашћење за заступање уколико обрасце и изјаве који чине саставни деопонуде, потписује лице 
које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање. 

3. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ 
ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ТАКВА ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 
ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА

Набавка није обликована у више партија . 

4. ПОНУДЕ СА ВАРЈАНТАМА НИСУ ДОЗВОЉЕНЕ

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни и опозове своју понуду тако што ће 
упутити писмени захтев наручиоцу путем мејла, факса, поште или непосредно.
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У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи 
назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је 
понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Завод за трансфузију крви  
Ниш Булевар  др Зорана Ђинђића бр 48
-„Измена понуде за поступак јавне набавке  -, ЈН бр. 30/14
-или „Допуна понуде за поступак јавне набавке -, ЈН бр 30/14
-или „Опозив понуде за поступак јавне набавке –ЈН бр 30/14

6. ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА 
УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У 
ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 
или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, 
такве понуде ће бити одбијене

7. УКОЛИКО ПОНУЂАЧ АНГАЖУЈЕ ПОДИЗВОЂАЧА, У СВОЈОЈ ПОНУДИ МОРА ДА 
НАВЕДЕ ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ 
ПОДИЗВОЂАЧУ, ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА 
И ПРАВИЛА ПОСТУПАЊА НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ДА СЕ ДОСПЕЛА ПОТРАЖИВАЊА 
ПРЕНОСЕ ДИРЕКТНО ПОДИЗВОЂАЧУ

Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу потребно је да наведе назив 
подизвођача – Подаци о подизвођачу, који се налази на страни 11. Проценат укупне вредности 
набавке која се поверава подизвођачу не може бити већи од 50%. Понуђач у потпуности одговара 
наручиоцу за извршење уговорене набавке без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. 
став 1. од тачке 1. до тачке 4. Закона о јавним набавкама, 

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.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА - САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ ЈЕ СПОРАЗУМ КОЈИМ 
СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА 
ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1. 
до 4. Закона о јавним набавкама

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити насилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 
групу понуђача пред наручиоцем;    
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2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;                                                                                       
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;                                                                             
4) понуђачу који ће издати рачун;                                                                                                                                      
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;                                                                                                                     
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА, УСЛОВА ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНОГ РОКА

Наручилац ће понуђачу са којим склопи уговор уплатити тражена средства у року од 45 дана од 
дана фактурисања. Гарантни рок за  испоручена добра   не може бити мањи од 2 године

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена у обрасцу понуде мора бити изражена у динарима. Јединичне цене у спецификацији морају 
бити исказане у динарима и заокружене на две децимале. Понуде са ценама исказаним у другој 
валути неће се узимати у разматрање.

У цену морају бити укалкулисани сви трошкови, тако да наручилац неће надокнађивати никакве 
додатне трошкове нпр. трошкове превоза, царине, складиштења, осигурања и др.

Наручилац неће признати евентуалне исправке  у спецификацији понуде, уколико нису потписане 
и оверене печатом од стране одговорног лица понуђача.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена поступиће се у складу са чланом 92. Закона о 
јавним набавкама.

Понуђачи су обавезни да понуде све тражене ставке у спецификацији за набавку за коју подносе 
понуду.

11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, искључиво у писаном облику (мејлом, факсом или поштом), тражити 
од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније пет 
данапре истека рока за подношење понуде.

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, наручилац је дужан да заинтересованом лицу у 
року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту 
информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

12. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД 
ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ЈАВНОГ ОТВАРАЊА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА 
ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац има право да након јавног отварања понуда затражи додатна објашњења од понуђача 
која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може и да врши контролу 
(увид) код понуђача односно његовог подизвођача у складу са чл. 93. Закона о јавним набавкама.

Додатна објашњења наручилац ће тражити у писаном облику.

Понуђач је дужан да поступи по писаном захтеву наручиоца и достави тражене податке на начин и 
роковима који то наручилац захтева.

Уколико понуђач не поступи по налозима из писаног захтева наручиоца његова понуда ће се 
одбити као неприхватлјива.
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13.СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕДЂЕЊА 
За испуњење уговорних обавезадоставља се приликом потписивања уговора:
1) Сопстевена бланко меница, оверена печатом и потписом,
2) Копија картона депонованих потписа лица овлашћених за потписивање;
3) Менично овлашћење, на износ од 10% од вредности уговора, (са порезом).
Менично овлашћење се даје на меморандуму, мора имати све податке о понуђачу, 

заведено у деловодној књизи понуђача и потписано од стране лица уписаног у 
регистар привредних субјеката или лица које он овласти;

4) Захтев за регистрацију менице са печатом и потписом пословне банке.

14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ 
СЕНАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, 
ускладу са чланом 83. Закона о јавним набавкама, а који има негативну референцу за 
предметнабавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу 
будедодељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу  меницу  за добро 
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на првипозив. Меница  за добро 
извршење посла издаје се у висини од 10% од укупневредности уговора без ПДВ-а, 

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за доделу уговора је -најнижа понуђена цена.

16. ДОДЕЛА УГОВОРА У СЛУЧАЈУ ЈЕДНАКИХ ПОНУДА

У случају да постоје две, или више понуда, са истом понуђеном ценом наручилац ће доделити 
уговор понуђачу који је понудио краћи рок  испоруке 

У случају да постоје две, или више понуда, са истом понуђеном ценом и истим роком испоруке 
наручилац ће доделити уговор понуђачу који је понудио дужи гарантни рок.

17. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИЛИ КАНДИДАТ ДУЖАН ДА ПРИ САСТАВЉАЊУ 
СВОЈЕ ПОНУДЕ 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

Образац у коме понуђач наводи да је поштовао наведене обавезе - образац 11

18 ОБАВЕШТЕЊЕ ДА НАКНАДУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА, КАО И ОДГОВОРНОСТ ЗА 
ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА СНОСИ 
ПОНУЂАЧ

У складу са чланом 74. Закона о јавним набавкама (Службени гласник 124/12) Наручилац је дужан 
да наведе у конкурсној документацији да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за 
повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

19. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И РОКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТА ПРАВА 
ПОНУЂАЧА
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. Закона. Захтев за 

заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово 
име. 
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Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних 
набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено 
доставља Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом 
пошиљком са повратницом. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца 
најкасније три  дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. 
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење 
захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. 
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 два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 
40.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро 
рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка 
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака 
конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије. 

20ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ:
Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као релевантну 
цену по јединици мере.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати 
на следећи начин:
 Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће 
се тачним.
 Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, 
осим у износима који су дати паушално.

21. ОБАВЕШТЕЊЕ КАДА ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

У складу са чланом 113. Закона о јавним набавкама наручилац ће закључити уговор у року од 8 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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IV. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Образац  4.1

ОПШТИ ПОДАЦИ  О ПОНУЂАЧУ

Пословно име: _____________________________________

Адреса седишта: _____________________________________

Општина: _____________________________________

Матични број: _____________________________________

ПИБ: _____________________________________

Особа за контакт: _____________________________________

Телефон: _____________________________________

Факс: _____________________________________

Овлашћено лице за потписивање уговора:

___________________________________________________

Број рачуна понуђача и назив банке:

___________________________________________________

Овлашћено лице

__________________________

М.П.
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Образац  4.2

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ НОВОГ  ВОЗИЛА ПО ПРИНЦИПУ СТАРО – ЗА НОВО 

Овом понудом Вам нудимо  испоруку   возила по принципу „старо за ново“ бр ЈН  30/14 за потребе 
Завода за трансфузију крви Ниш , ул.Булевар др Зорана Ђинђића 48 18000 Ниш,

Понуђена ценаза ново возило :
Укупна цена без ПДВ-a ________________ дин.  Укупна цена са ПДВ-ом _______________ дин

У цену су урачунати сви зависни трошкови до места наручиоца

Рок  испоруке   _______ дана од дана позива, на месту које за то одреди наручилац.  (до 5   дана од 

дана упућеног захтева маил-ом или дописом )

Рок плаћања износи до ____дана од дана када је дужник  примио од  повериоца фактуру, односно 
други захтев за плаћање, ( само разлика у цени у односу на старо возило које је у власништву 
Наручиоца и које ће пронуђач преузети  приликомпредаје новог возила ) 

Рок важења понуде износи __________ дана од дана  отварања понуда. (не може бити краћи од 30 
дана од дана отварања понуда)
Гарантни рок: потребно је да понуђач изда гаранцију произвођача возила, и то:  
- Гарантни рок на мотор: ______год. или ________ км(минимум2године или 120.000 
километара), 
- Гарантни рок на боју: ______год.(минимум 3 године), 
- Гарантни рок на каросерију: ______год.(минимум12година). 
Гаранција почиње да тече од дана извршене испоруке. У оквиру гаранције обухваћеноје 
возило са свим својим склоповима
-Место испоруке новог возила:f-co адреса наручиоца 

Стандард и квалитет пружених услуга  су у складу са позитивним законским прописима.
Понуду дајем

заокружити и  уписати податке  за а), б) или в)

а) самостално
б) са подизвођачем 
1. ______________________________________
2. ______________________________________
3. ______________________________________

(навести назив и седиште свих подизвођача)

в) као заједничку понуду 
1. ______________________________________
2. ______________________________________
3. ______________________________________

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

Дана ______________________ Понуђач _______________________
М.П.
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ПОНУДА
за  возило у власништву Наручиоца

Укупна вредност понуде запутничко возила у власништву Наручиоца (описана у 
конкурсној документацији), која ће бити замењено приликом куповине новог возила, 
по принципу “старо за ново“изражена у динарима са порезом на пренос апсолутних 
права:

_________________________________________________________________ динара,

СЛОВИМА _______________________________________________________ динара.

Наручилац   ће по завршетку поступка набавке издати фактуру на износ из понуде 
најповољнијег понуђача за предметно возило са урачунатим порезом на пренос 
апсолутних права. Уговорени износ  најповољнији понуђач ће уплатити на рачун 
наручиоца пре преузимања возила.

-Начи плаћања  половног возила:  вредност  возила  биће одузета од  вредности новог 
возила 
-Рок за предају половног возила:Одмах по испоруци новог возила.
-Место преузимања  половног возила: на адреси наручиоца Булењвар др Зорана 
Ђинђића 
-Рок важења понуде:_______ дана (не може бити краћи од 30 дана).

Датум: _________________ Понуђач:

Место: _________________

М.П. Овлашћено лице понуђача

(потпис)
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Образац  4.3

ОПШТИ ПОДАЦИ  О ПОДИЗВОЂАЧУ
(у зависности од броја подизвођача образац 4.3 треба копирати)

Пословно име: _____________________________________

Адреса седишта: _____________________________________

Општина: _____________________________________

Матични број: _____________________________________

ПИБ: _____________________________________

Особа за контакт: _____________________________________

Телефон: _____________________________________

Факс: _____________________________________

Назив дела предмета набавке који ће понуђач поверити подизвођачу:

____________________________________________________________

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу:

____________________________________________________________

Број рачуна подизвођача и назив банке:

____________________________________________________________

Напомена:

Уколико понуђач понуду подноси са више од једним подизвођачем, образац 4.3 потребно је 
копирати и сваки од подизвођача исти посебно попуњава.

Овлашћено лице

__________________________

М.П.
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Образац  4.4

ОПШТИ ПОДАЦИ  О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
(у зависности од броја учесника у заједничкој понуди образац 4.4 треба копирати)

Пословно име: _____________________________________

Адреса седишта: _____________________________________

Општина: _____________________________________

Матични број: _____________________________________

ПИБ: _____________________________________

Особа за контакт: _____________________________________

Телефон: _____________________________________

Факс: _____________________________________

Овлашћено лице за потписивање уговора:

___________________________________________________

Број рачуна понуђача и назив банке:

___________________________________________________

Напомена:

Уколико понуђач подноси заједничку понуду са другим понуђачима, овлашчени понуђач попуњава 
образац 4.1, а сваки од учесника у заједничкој понуди попуњава образац 4.4 који треба копирати по 
потреби. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. 

Овлашћено лице

__________________________

М.П.
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V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 
75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 75. Закона о јавним 
набавкама, и у складу са наведеним чланом понуђач мора доказати следеће:

1. УСЛОВ- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

ДОКАЗ: 

правно лице - Приложити извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извог из 
регистра надлежног привредног суда; (копија без обзира на дaтум издавања)                               
предузетник- приложити извод из регистра Агенције за привредне регистре. (копија без обзира 
на дaтум издавања)

Напомена: у случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ се подноси за сваког 
учесника из групе, у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, доказ се доставља и 
за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). 

2. УСЛОВ - 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.
ДОКАЗ:
законски заступник - приложити уверење из казнене евиденције надлежне управе 
Министарства унутрашњих послова. 
Захтев за идавање овог уверења може се поднети према месту рођења(сходно члану 2. став1. 
тачка 1) Правилника о казненој евиденцији („Сл. Лист СФРЈ“ број 5/79) – орган надлежан за 
унутрашње послове општине на чијој је територији то лие рођено и према месту 
пребивалишта; 
Правно лице: за кривична дела организованог криминала – уверење посебног одељења (за 
организовани криминал) Вишег суда у Београду, Београд којим се потврђује да понуђач 
(правно лице)није осуђиван за неко од кривичних дела као члан органозоване криминалне 
групе; 
Правно лице:за кривична дела против привреде, против заштите животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре уверење Основног суда 
(које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 
редовног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да 
понуђач (правно лице)није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене 
евиденције за кривична дела која су у надлежности кривичног одељења Вишег суда, 
потребноје поред уверења Основног суда доставити и  уверење Вишег судана чијем 
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) н ије осуђиван за 
кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. 
Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

14



3. УСЛОВ - Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања односно слања озива за подношење понуда;

ДОКАЗ: 
правно лице - Приложити Потврде привредног ипрекршајног суда да му није изречена мера 
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог 
органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране 
обављања делатности 
Предузетник – Приложити Потврду прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања делатности илипотврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није 
регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања 
делатности 
Физичко лице - приложити Потврду прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања одређених послова 

Напомена: 
1. У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из 
групе 
2. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за 
подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) 

Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки. 

4.УСЛОВ - 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;
ДОКАЗ: правно лице, предзетник, физичко лице - Приложити 
1.Уверење Пореске управеМинистарства финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и 
2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општинеда је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода 

Напомена: 
1. Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба 
доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације
2. У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из 
групе 
3. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за 
подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) 

Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда 
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5.УСЛОВ :
Понуђач је дижан да при састављања понуда 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 понуђач гарантује да је ималац прева интелктуалне својине.
ДОКАЗ: Потписан и оверен  Образац изјаве Изјава мора да буде потписана од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом 
Уколико понуду поднесе група понуђача Изјава мора бити  потписана од стране овлашћених 
лица свакго понуђача  из групе понуђача  и оверена печатом.

Додатни услов : да има овлашћени сервис на територији града Ниша
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Начин достављања доказа:

Докази о испуњести услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може 
пре одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја 
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити дужи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац че његову понуду 
одбити као неприхватљиву.

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

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи неки од доказа 
који је придвиђен Законом о јавним набавкама или конкурсном документацијом, ако је 
понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци 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 понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 
државе. 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због 
тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у 
којој понуђач-

има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће 
дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона,
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.

НАПОМЕНА Као доказ за испуњавање услова  из чла 75 Закона о јавним 
набавкама за учешће наведених у овом делу конкурсне документадије понуђач 
доставља правилно потписану и печатом оверену изјаву дату као прилог ове 
конкурсне документације.
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VI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

Образац 6.1

6.1.-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

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача]у 
поступку јавне набавке –добара –путничко  возило по принципу „ старо за ново“ ,  број
30/14 ,испуњава све услове из чл. 75. . Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијомза 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);

Место:_____________                                                            Понуђач:
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац 6.2

6.2-.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

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив 
подизвођача]у поступку јавне набавкедобарапутничко  возило по принципу „ старо за 

ново“,број30/14, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијомза 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:_____________                                                            Подизвођач:
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјавамора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 76  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

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача]у 
поступку јавне набавке –добара –путничко  возило по принципу „ старо за ново“ ,  
број30/14,испуњава све услове из чл. 76. . Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијомза предметну јавну набавку, и то:

1. да има овлашћени сервисна територији града Ниша.

Место:_____________                                                            Понуђач:
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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МОДЕЛ УГОВОРА

О КУПОПРОДАЈИ ПУТНИЧКОГ  ВОЗИЛА 
ПО ПРИНЦИПУ „СТАРО ЗА НОВО“ 

Закључен дана ________________________ између

1. Завод за трансфузију крви Ниш (у даљем тексту Купац ), 
са седиштем ул.Булевар  др Зорана Ђинђића 48, Ниш 18000  које заступа  директор, ДР  Весна Кнежевић 

Матични број: 06852190;
ПИБ:100335220;
Текући рачун:840-570661-98;
Тел/фаx 018 4533 106

2. ______________________
и 
2._____________________________________, (у даљем тексту Продавац),
са седиштем у __________,
коју заступа директор____________________________________ с друге
матични број: _________, 
телефон и телефакс: ___________________ стране

са
Подизвођачима: (попуњава Продавац ):
1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________
3.______________________________________________________________
(назив, седиште, матични број)

Учесницима у заједничкој понуди:(попуњаваПродавац )
1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________
3.______________________________________________________________

(назив, седиште, матични број) са друге стране.

Уговорене стране констатују:

-да је ЗТК Ниш   на основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012) 
а на основу позива за подношење понуда, објављеног на Порталу јавних набавки дана, интернет 
страници ЗТК Ниш , спровео поступак јавне набавке мале вредности број  __________ за јавну 
набавку путничког  возила по принципу старо за ново   за потребе Завода 

-да понуда Продавац у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, која се 
налази у прилогу уговора и саставни је део уговора;

-да је Завод  у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора 
број ________________ од ____.____. 2014. године и понуде Продавца  број _____ од ____.____. 
2014. године (попуњава Завод  )
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка једног путничког  возила марке _________, тип 
_________, број мотора __________________, број шасије___________________, година 
производње _______, радна запремина мотора ______ цм3, снага мотора __________ 
kW(KС), боја ____________________________, у свему према Понуди Добављача  
бр.__________ од ___________2014. године са спецификацијом за ново возило  
и 
продаја  половног возила по принципу „старо за ново“:
путничко возило марке ___________________ број мотора _____________ , број 
шасије______________ , година производње _____., радна запремина мотора _____ цм3, 
снага мотора ____kW(KС), боја ___________, број пређених километара _______,редовно 
сервисирано и гаражирано.у свему према Понуди Добављача  бр.__________ од 
___________2014.године. ( попуњава Наручилац )

Саставни део овог Уговора су:

ПонудаПродавца  бр.__________ од ___________2014. године са спецификацијом за ново 
возило и
ПонудаПродавца бр.__________ од ___________2014. године са спецификацијом за 
половно  возило.

Члан 2
Купац  и Продавац  се обавезују да уговорене послове обаве  у свему 

премаприхваћеним понудама Продавца , спецификацији и условима датим у конкурсној 
документацији.Продавац  ће уговорене послове извршити  самостално/ заједничка понуда/ 
са подизвођачима  
______________________________________________________________________________
   (навести имена чланова групе/подизвођача или ставити цртицу ако се наступа 
самостално).

Члан 3.
Укупна цена за једно ново теретно  возило из члана 1. овог Уговора износи

___________   (словима:_____________________)динара без ПДВ-а,  односно  
_____________(словима:__________________________________)динара  са ПДВ-ом.
Укупна цена за половно  возило ______________________ је _____________ са ПДВ-ом 
Цена без ПДВ-а је ________________________

Члан 4.
Уговорена цена из члана 3. овог Уговора обухвата и следеће: трошкове транспорта, 
шпедитерске трошкове, осигурање у транспорту, деконзервацију, припрему возила 
заиспоруку и друге зависне трошкове. Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.  
Додатни трошкови неће бити признати и не могу се фактурисати.
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Члан 5.
Плаћање се врши: вирмански, пре испоруке возила, на рачун Продавца  број 
__________________________________ који се водикод ______________________ банке.

Члан 6.
Продавац  се обавезује да возило које чинпредмет овог Уговора, испоручи у рокуод _____ 
дана од дана _______________________________  
Место испоруке је f-co купац, на адреси ______________________________

Члан 7.
Укупна цена са урачунатим порезом на пренос апсолутних права за половно  возило из 
члана 1. овог Уговора износи

________________ (словима:__________________________________)динара.
Члан 8.

Уговорена цена из члана 7. овог Уговора обухвата и следеће: трошкове транспорта, 
шпедитерске трошкове, осигурање у транспорту и друге зависне трошкове. Уговорена цена 
је фиксна и не може се мењати.

Члан 9.
Плаћање се врши:Наручилац се обавезује да уплати износ коју је понуђач дао за ново 
возило са одбитоком цене коју је дата за половно возило што износи ___________________

Члан 10.
Наручилац се обавезује да Добављачу омогући преузимање половног  возила која чини 
предмет овог Уговорa одмах по испоруци новог возила од стране Продавца .  
Место преузимања је на адреси Купца : Булевар др Зорана Ђинђића  бр 48 Ниш 
Продавац  купује од Наручиоца половно  возило по виђењу у нађеном стању.

Члан 11.
       Квантитативни и квалитативни пријем возила, извршићепредставници уговорних 
страна у месту испоруке, односно преузимања назначеном овим  Уговором , што се 
потврђује потписом Записника присутних овлашћених лица. 
У Записнику о квантитативном и квалитативном пријему возила, уноси се и 
бројотпремнице по којој је возило допремљено. 

Члан 12.
Продавац   се обавезује: 
- да испоручи једно путничко  возило којеје предмет овог Уговора, у свему према условима 
из конкурснедокументације, прихваћене понуде и спецификације, као и да преузме  
половно возило која се налазе у власништву Купац  у виђеном стању, у свему према 
условима из конкурснедокументације, прихваћене понуде и спецификације; 
- да приликом испоруке новог возила преда Купцу  сву оригиналну документацију која 
сеодноси на предметно возило; 
-  изврши плаћање уговорене цене за  половно возило која се налазе у власништву Купца, у 
складу са овим  Уговора
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- да обезбеди одржавање новог предметног возила у сопственој сервисној мрежи 
натериторији Републике Србије или у другим овлашћеним сервисним центрима 
натериторији Републике Србије у периоду трајања гаранције; 
- да за ново предметно  ново возило изда гаранцију произвођача под условима из 
прихваћенепонуде; 
Почетак гарантног рока се рачуна од датума званичног квантитативно-квалитативног пријема 
добра  . 
Продавац   је дужан да интервенције у гарантном року изврши у сервису , при чему је дужан, да 
предмет сервисирања  преузме на локацији Купца , а након извршене интервенције добра преда  на 
локацији  купца .
Члан 
Продавац  је дужан да добро замени у року за рекламацију  како је предвиђено овим Уговором  од 
дана писменог обавештења Купца   уколико се у току гарантног рока појави дешавање било којег 
од наведеног: 
 појави било каква производна грешка или квар као последица евентуално слабе израде или 
лошег квалитета; 
 исти квар на истом предметном добру се понови; 
 кварови на истом предметном добру се учестало дешавају; 
 испостави се да предметно добро не испуњава у потпуности техничко-технолошке норме и 
карактеристике према техничкој документацији произвођача 

У случају замене возила  за ново возило  гарантни рок тече од дана предаје новог возила Купцу 
- да преда приликом закључења уговора  - бланко, соло меницу са меничним 
писмом/овлашћењем, депо картоном и копијомзахтева/потврде за регистрацију менице у 
износу од 10% од укупне вредности уговора са пдв-ом,  као гаранцију за добро извршење 
посла.
- ако се записнички утврди да испоручено ново возило има недостатке у квалитету 
иочигледне грешке, Продавац  мора исте отклонити најкасније у року од 7 дана од 
данасачињавања Записника о рекламацији. У супротном, возило се не сматра 
примљенимшто представља разлог за раскид овог Уговора.

Члан 13.
Купац  се обавезује да: 
- у месту испоруке новог возила, односно преузимања половног  возила која се налазе у 
власништву Купца , записнички констатује квантитативни и квалитативни пријем новог 
возила и предају половног возила; 
- прегледа исправност документације која прати возило; 
- возило користи у складу са препорукама произвођача; 
- изврши плаћање уговорене цене у складу са чланом 5. овог Уговора. 
- да преда половновозило  Продавцу  у државину, сву документацију која сеодноси на 
предметно возила и пренесе му право располагања, односно право својине.

Члан 14.
     Ако Купац  касни са испоруком возила које је предмет овог Уговора више одуговореног 
рока, Купац  има право да наплати уговорну казну у висини 0,10 % одвредности предмета 
уговора за сваки дан закашњења, а највише до ____ календарскихдана. Купац  има право да 
једнострано раскине овај Уговор уколико Продавац   закасни са испоруком дуже од 15 
дана. Клаузула из претходног става се не примењујеако је кашњење у испоруци 
проузроковано неблаговременим преузимањем возила од стране Купца .  
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Члан 15.
Продавац  се обавезује да обавља редовне сервисне прегледе возила и то у 
сопственојсервисној мрежи на територији Републике Србије или у овлашћеним 
сервиснимцентрима на територији Републике Србије. Продавац  је дужан да у тренутку 
закључења овог Уговора, достави Купцу списак сервиса на територији Републике Србије 
где ће одржавати возило, са адресама иназначеним радним временом. 

Члан 16.

Продавац  је дужан да у гарантном периоду од ______ год.  отклања све кварове навозилу 
којаје предмет овог Уговора. Продавац  је дужан да уз возило достави игарантни лист који 
ће бити оверен даном примопредаје возила.  

ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА

Члан  17

Овај Уговор се закључује на одређено време до 31.12.2014. у складу са Планом набавки, а 
примењује се почев од дана закључења.

Члан 18.

Уговор се може раскинути пре рока наведеном у члану 10 овог уговора уколико наступе околности  
које могу угрозити пословање уговорних страна са отказним роком од 15 дана.
Купац  може раскинути уговор  и пре наведеног рока из става 1. овог члана, уколико се продавац  
не придржава одредби овог уговора са отказним роком од 5 дана.

Члан 19.

Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати споразумно и у духу 
добрих пословних обичаја, у супротном спор ће се изнети пред стварно надлежни суд у Нишу.

Члан 20

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум  између уговорних 
страна, који се као Анекс прилаже овом уговору. 

Члан  21.

За све што није предвиђено овим уговором примењују се одредбе Закона о јавним набавкама, 
Закона о облигационом односима као и друге одредбе позитивних прописа који регулишу ову 
материју.

Члан  22

Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна  примерка од којих по два (2) примерка задржава 
свако од уговарача.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

ПРОДАВАЦ        КУПАЦ
______________

____________________________ ___________________________
________________.
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Образац 9

IX. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
(овај образац није неопходно попунити)

У складу са чланом 61. и 88. Закона о јавним набавкама (Службени гласник 124/12) и Правилником 
о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања обавезних услова (Службени гласник 29/13) у Обрасцу трошкова припрема понуде 
понуђач може приказати трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са 
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења.

Р. бр. Врста трошкова Износ

1. Трошкови ___________________________ ________________динара

2.
Трошкови прибављања средстава обезбеђења 
(банкарске гаранције, менице ...)

______________________динара

На основу члана 88. став 2. Закона о јавним набавкама, трошкове припреме и подношења 
понуде сноси искључиво понуђач  и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

На основу члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама, ако је поступак јавне набавке 
обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади 
трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена:

Потребно је да понуђач на посебном обрасцу, у слободној форми, затражи надокнаду 
трошкова у случају да се поступак обустави из разлога који су на страни наручиоца.

У _______________ дана ______ 2014. године

Овлашћено лице

__________________________

М.П.
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Образац 10

X. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Предмет јавне набавке: добра – путничко возило по принципу « старо за ново «

Број јавне набавке: ______________

Понуђач: _________________________________

Датум: ___________________________________

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама (Службени гласник 124/12), под пуном 
кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

                                                                                                    Давалац изјаве - овлашћено лице

______________________________

     Број личне карте и место издавања

______________________________

Својеручни потпис

______________________________

М. П.
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Образац 11

XI. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ 
ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, 
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ, КАО И ДА ПОНУЂАЧ ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12), 
наручилац је дужан да од понуђача или кандидата захтева да при састављању својих понуда 
изричито наведу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац 
права интелекуалне својине.

ИЗЈАВА

Као понуђач у поступку јавне набавке –добра – путничко  возило по принципу « старо за 
ново « , изјављујем да сам при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

У _______________ дана ________ 2014. године

Овлашћено лице

__________________________

М.П.
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IIТЕХНИЧКАСПЕЦИФИКАЦИЈА

СПЕЦИФИКАЦИЈА АУТОМОБИЛА КОЈИ СЕ НАБАВЉА

- Тип возила: Путничко возило - комби
- Врста погонског горива: Дизел
- Генерација мотора: Еуро 5
- Тип мењача: Шестостепени мануелни
- Број седишта: 3 
- Број врата: 4
- Боја каросерије: Бела
- Радна запремина мотора: 2198 ccm (минимално)
- Снага мотора (kW / k.s.): 110 – 120 
- Дужина возила: 5.400 – 5450 (mm)
- Висина  возила (мин.): 2.500 – 2.550 (mm)
- Ширина возила : 1.850 – 1900 (mm)

Међусосовинско растојање: 34.00 – 3.450 (mm)

Дужина товарног простора: 3.100 – 3.150 (mm)

Ширина товарног простора: 1.850 – 1900 (mm)

Висниа товарног простора:  1.900 – 1950 (mm)

 Број цилндара : 4 

 Радна запремина : 1.950 – 1990 (cm3)

Обртни момент 250 – 270 ( Nm )
- Емисија: EURO 5 
- Максимална брзина: 145 – 150 (km/h)
- Потрошња горива: 7 – 7,5 (l/100 km)

 Резервоар за гориво мин 90 ( l )

Погона на предње точкове
Опрема возила:
- ваздушни јастк за возача
- мануелни климауређај са изводом за задњи део
- ABS + EBD
- електроподесивиспољниретровизори са функцијом одмрзавања
- возачево седиште подесиво по висини
- серво управљач
- мануелни клима уређај
- централна брава са даљинским закључавањем
- подешавање возачевог седишта по висини 

 десна бочна клизна врата
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 двокрилна задња врата са стаклима и грејачима стакла

 аермичка стакла

 радио CD Mp3 уређај

 резервни точак стандардних димензија

Додатна опрема за потребе возила за трансфузију крви:

 под обложен водоотпорном блажујком 10 мм
 топлотна и звучна изолација путничког простора
 под прекривен неклизајућим подолитом отпорним на хабање, усклађен са унутрашњим 
ентеријером
 унутрашње тапацирање са вештачком кожом и меблом
 туристичка анатомска седишта (шест комада), SEGE SMARTLINE 3030X, мрежица за 
новине, сточић на расклапање, обарање наслона, размицање двојки према ходнику, 
склопиви руконаслон
 вентилациони тунели са дифузорима изнад сваког реда седишта
 завесице на прозорима у алуминијумским шинама
 калорифер за загревање путничког простора (већи)
 плафонске миленијум лампе са ноћним светлом (2 ком.)
 додатни клима испаривач на фабричку климу (монтиран под кровом у задњем делу са 
разводом на себи и у вентилационе тунеле са стране)
 чекићи поред излаза за случај опасности, закачке за ствари
 атест за додатну опрему, баждарење тахографа и технички преглед.
Гарантни услови:
- 12 година на каросерију

 2 године на возило без обзира на број пређених километара

 3 године на боју 

 8 година на каросерију против корозије

Испорукавозила: максимално 30 дана од дана потписивања Уговора

Уз поднуду доставити потврду увозника да је испоручилац овлашћени продајно сервисни центар.
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СПЕЦИФИКАЦИЈА АУТОМОБИЛА У ВЛАСНИШТВУ  ЗАВОДА ЗА 
ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ    КОЈИ УЛАЗИ У СИСТЕМ СТАРО ЗА НОВО 

Завод за трансфузију крви Ниш  поседује једно возило која ће по принципу „старо за ново“ 
бити замењена приликом куповине новог аутомобила.
Завод ће по завршетку поступка набавке издати фактуру на износ из понуде најповољнијег 
понуђача за  возило са урачунатим порезом на пренос апсолутних права. Уговорени износ  
најповољнији понуђач ће уплатити на рачун Наручиоца пре преузимања предметних 
возила.

Половно возило се могу погледати и проценити на паркингу  Завода сваког радног дана од 
09.00 до 14.00 часова  по договору са наручиоцем.
Fiat Dukato – путнички 8+1
Година производње: 2003
Погонско гориво: Euro dizel
Запремина мотора: 2.0 ЈТD
Снага мотора кw: 62
Прешао км: 140.000 
Мењач: петостепени
Боја: Црвена 
Опрема: Kлима ( напред и позади)

   Подизачи стакла ( напред )
   АBS
   Магленке

Грејачи ретровизора
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Спецификација  новог возила
датог у понуди

(марка, пун назив и ознака)

Мотор и пренос

Тражено у документацији Понуда
Погонско гориво

Запремина мотора
МаксималнаснагаКС

Типмењача

Погон

Димензије 

Дужина
Ширина безбочних ретровизора
Висина
Запреминапртљажника
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Опрема – ентеријер, безбедност,функционалност, комфор

ваздушнијастуцизавозачаисувозача Да / Не

- мануелни климауређај са изводом за задњи део Да / Не
- АБС – контрола кочења Да / Не
- АФУ – подршка хитном кочењу Да / Не
- ЕСП–електронскипрограмстабилности Да / Не

- АСР – систем против проклизавања погонских точкова Да / Не
- електричниподизачипредњихстакала Да / Не
- електроподесивиспољниретровизори са грејачима Да / Не
- централнодаљинскозакључавање и одвојеним закључавањем 
товарног простора

Да / Не

- возачевоседиштеподесивоповисини Да / Не

- серво волан подесив по висини Да / Не
- аутоматско закључавање врата у вожњи Да / Не

- путни рачунар Да / Не

- кодирани кључ са имобилајзером Да / Не
- аутоматско закључавање врата у вожњи Да /НЕ

- подешавање возачевог седишта по висини са наслонима за 
руке

Да / Не

- полица изнад ветробранског стакла Да / Не

- десна застакљена бочна клизна врата Да / Не

двокрилна задња врата са стаклима и грејачима стакла Да / Не
- нумерички хроно – тахограф Да / Не
- ојачано вешање Да / Не
- задњи сензори за помоћ при паркирању Да / Не

Датум: _________________ Понуђач:

Место: _________________

М.П. Овлашћено лице понуђача

(потпис)
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I.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ



1.1	Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца: Завод за трансфузију крви  Ниш 

Адреса наручиоца: Булевар  др Зорана Ђинђића бр 48

Интернет страница наручиоца:  www.transfuzijanis.rsztknis@medianis.net

      Матични број: 06852190;

      ПИБ:100335220;



1.2	Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где јеконкурсна документација доступна:



Портал јавних набавки, portal.ujn.gov.rs;

Интернет страница наручиоца ztknis@medianis.net

Непосредно преузимањем на адреси ул Булевар  др Зорана Ђинђића бр 48

 Ниш , (сваког радног дана у периоду од 8.00 до 14.00 часова).



1.3	Врста поступка:

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр.124/2012) и Правилником  о обавезним елементима конкурсне документације поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС" број 29/2013).



Није у питању резервисана јавна набавка.Не спроводи се електронска лицитација



1.4	Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке  су   добра – путничко  возило по принципу „ старо за ново“

са процењеном вредношћу од  2.150.000,00дин без ПДВ-а                                                                                                                                                                             Ознака из општег речника набавке је 34111100

Број јавне набавке је 30/14



Опис партије:  Предметна набавка није обликована у партије.



Врста оквирног споразума:Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.



1.5	Сврха спровођења поступка јавне набавке:

 Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

1.6 Контакт особа: Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког радног дана у времену од 08:00 до 14:00 часова на бројеве телефона:018/4533– 106 особа за контакт Mилош Илић , особа за контакт за део везан за техничку спецификацију је Бобан Тошић тел 018/ 453 - 106



1.7.Рок за подношење понуда је осам  дана од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на Порталу јавних набавки набавки.
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1.8. Рок за доношење одлуке о додели уговора



Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана, од дана јавног отварања понуда.



II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ





2.1 Опис предмета јавне набавке:

Предмет јавне набавке  су добра – путничко  возило по принципу „ старо за ново“





2.2.Назив и ознака из општег речника набавке

Ознака из општег речника набавке је 34111100

Предметна јавна набавка је на период до 31.12.2014

Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације. 































2

III. УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Предмет јавне набавке: набавка добра- путничко  возило - ЈН бр30/14

Врста поступка: јавна набавка мале вредности , на основу члана 39. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12 ) ,подзаконских аката којима се уређују јавне набавке                                      На ову набавку ће се примењивати:

Закаон о јавним набавкама  („Сл .гласник РС“ БР. 124/12); 

Закона о општем управном поступку у делу који није регулисан законом о јавним набавкама ( Сл лист СРЈ бр 33/97 и 31/01  и Сл гласник РС бр 30 /10)

Закон о облигационим односима  након закључивања уговора о јавној набавци ( Сл лист СФРЈ 29/78, 39/85,57/89, и Сл лист СРЈ 31/93)

Упутство понуђачима сачињено је на основу члана 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Службени гласник РС број 29/13).

Упутство садржи податке неопходне за припрему понуде у складу са захтевима наручиоца и информације о условима и начину спровођења поступка јавне набавке. 

Од понуђача се очекује да детаљно размотри сва упутства, обрасце, услове и спецификацију садржану у конкурсној документацији.

Уколико се понуђач непридржавa упутстава и недостави  све тражене  информације и податаке који су наведени у конкурсној документацији, или уколико поднесе  понуду  која не испуњава услове из конкурсне документације , комисија ће такву понуду одбити као неприхватљиву у складу са ЗЈН.



1. ЈЕЗИК И ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА

Понуда коју припреми понуђач, као и целокупна документација у вези с понудом морају бити написане на српском језику.



2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА

Понуђач попуњава понуду читко, јасно и недвосмислено.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда (у складу са чланом 90. Закона о јавним набавкама).

Сви документи поднети у понуди треба да буду у фацикли - повезани траком у целини и запечаћени тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози.

На задњој страни коверте треба навести назив, адресу и број телефона понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.

Понуде се достављају у запечаћеној коверти са назнаком:ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ –ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА     (ЈН-30/14)   - НЕ ОТВАРАТИ

препорученом пошиљком или лично на адресу:

Завод за трансфузију крви  Ниш

Булевар  др Зорана Ђинђића бр 48
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Обавезна садржина понуде:

Образац понуде – Понуђач је обавезан да образац  попуни, потпише и овери печатом на прописаном месту, чиме потврђује тачност података унетих у образац.



Понуда за набавку - Понуђач је обавезан да образац  попуни, потпише и овери печатом на прописаном месту, чиме потврђује тачност података унетих у образац

Општи подаци о подизвођачу Понуђач је обавезан да образац  попуни, потпише и овери печатом на прописаном месту, чиме потврђује тачност података унетих у образац ( уколико подноси понуду са подизвођачем )

Општи подаци о учешћу у заједничкој  понуди -Понуђач је обавезан да образац  попуни, потпише и овери печатом на прописаном месту, чиме потврђује тачност података унетих у образац ( уколико подноси заједничку понуду )

Понуђач  доставља сву тражену документацију наведенуу-Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона о јавним набавкама,  или попуњава Изјаву којум под пуном материјалном и кривичном  одговорношћу потврђује испуњеност услова из члана 75 Закона –Образац 6.1,( у случају подношења понуде са подизвођачем попунити и образац 6.2)   



Модел уговора -Понуђач је обавезан да модел уговора  попуни, потпише и овери печатом на прописаном месту, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.



Образац изјаве о независној понуди (попуњен , оверен печатом и потписан од странеовлашћеног лица на посебно предвиђеном месту); 



Изјава понуђача  о  поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа  о заштити на раду, запошљавању и условима рада , заштити животне средине , као и да понуђач гарантује  да је ималац права интелектуалне својине .- Понуђач је обавезан да образац  попуни, потпише и овери печатом на прописаном месту, чиме потврђује тачност података унетих у образац.



Техничка спецификација – мора да буде попуњена и оверена  и потписана од стране овлашћеног лица .



Овлашћење за заступање уколико обрасце и изјаве који чине саставни деопонуде, потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање. 



3. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ТАКВА ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА

Набавка није обликована у више партија . 



4. ПОНУДЕ СА ВАРЈАНТАМА НИСУ ДОЗВОЉЕНЕ



5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни и опозове своју понуду тако што ће упутити писмени захтев наручиоцу путем мејла, факса, поште или непосредно.
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У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи 

назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је 

понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Завод за трансфузију крви  Ниш Булевар  др Зорана Ђинђића бр 48

-„Измена понуде за поступак јавне набавке  -, ЈН бр. 30/14

-или „Допуна понуде за поступак јавне набавке -, ЈН бр 30/14

-или „Опозив понуде за поступак јавне набавке –ЈН бр 30/14



6. ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА



Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене



7. УКОЛИКО ПОНУЂАЧ АНГАЖУЈЕ ПОДИЗВОЂАЧА, У СВОЈОЈ ПОНУДИ МОРА ДА НАВЕДЕ ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ, ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА И ПРАВИЛА ПОСТУПАЊА НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ДА СЕ ДОСПЕЛА ПОТРАЖИВАЊА ПРЕНОСЕ ДИРЕКТНО ПОДИЗВОЂАЧУ

Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу потребно је да наведе назив подизвођача – Подаци о подизвођачу, који се налази на страни 11. Проценат укупне вредности набавке која се поверава подизвођачу не може бити већи од 50%. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. од тачке 1. до тачке 4. Закона о јавним набавкама, 

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.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.



8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА - САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ ЈЕ СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1. до 4. Закона о јавним набавкама

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити насилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;    
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2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;                                                                                       3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;                                                                             4) понуђачу који ће издати рачун;                                                                                                                                      5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;                                                                                                                     6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.



9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА, УСЛОВА ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНОГ РОКА

Наручилац ће понуђачу са којим склопи уговор уплатити тражена средства у року од 45 дана од дана фактурисања. Гарантни рок за  испоручена добра   не може бити мањи од 2 године



10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена у обрасцу понуде мора бити изражена у динарима. Јединичне цене у спецификацији морају бити исказане у динарима и заокружене на две децимале. Понуде са ценама исказаним у другој валути неће се узимати у разматрање.

У цену морају бити укалкулисани сви трошкови, тако да наручилац неће надокнађивати никакве додатне трошкове нпр. трошкове превоза, царине, складиштења, осигурања и др.

Наручилац неће признати евентуалне исправке  у спецификацији понуде, уколико нису потписане и оверене печатом од стране одговорног лица понуђача.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена поступиће се у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи су обавезни да понуде све тражене ставке у спецификацији за набавку за коју подносе понуду.



11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, искључиво у писаном облику (мејлом, факсом или поштом), тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније пет данапре истека рока за подношење понуде.

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.



12. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ЈАВНОГ ОТВАРАЊА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац има право да након јавног отварања понуда затражи додатна објашњења од понуђача која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може и да врши контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача у складу са чл. 93. Закона о јавним набавкама.

Додатна објашњења наручилац ће тражити у писаном облику.

Понуђач је дужан да поступи по писаном захтеву наручиоца и достави тражене податке на начин и роковима који то наручилац захтева.

Уколико понуђач не поступи по налозима из писаног захтева наручиоца његова понуда ће се одбити као неприхватлјива.
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13.СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕДЂЕЊА 

За испуњење уговорних обавезадоставља се приликом потписивања уговора:

1)	Сопстевена бланко меница, оверена печатом и потписом,

2)	Копија картона депонованих потписа лица овлашћених за потписивање;

3)	Менично овлашћење, на износ од 10% од вредности уговора, (са порезом).

Менично овлашћење се даје на меморандуму, мора имати све податке о понуђачу, заведено у деловодној књизи понуђача и потписано од стране лица уписаног у регистар привредних субјеката или лица које он овласти;

4)	Захтев за регистрацију менице са печатом и потписом пословне банке.



14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕНАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, ускладу са чланом 83. Закона о јавним набавкама, а који има негативну референцу за предметнабавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу будедодељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу  меницу  за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на првипозив. Меница  за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупневредности уговора без ПДВ-а, 



15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за доделу уговора је -најнижа понуђена цена.



16. ДОДЕЛА УГОВОРА У СЛУЧАЈУ ЈЕДНАКИХ ПОНУДА

У случају да постоје две, или више понуда, са истом понуђеном ценом наручилац ће доделити уговор понуђачу који је понудио краћи рок  испоруке 

У случају да постоје две, или више понуда, са истом понуђеном ценом и истим роком испоруке наручилац ће доделити уговор понуђачу који је понудио дужи гарантни рок.



17. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИЛИ КАНДИДАТ ДУЖАН ДА ПРИ САСТАВЉАЊУ СВОЈЕ ПОНУДЕ 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

Образац у коме понуђач наводи да је поштовао наведене обавезе - образац 11



18 ОБАВЕШТЕЊЕ ДА НАКНАДУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА, КАО И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА СНОСИ ПОНУЂАЧ

У складу са чланом 74. Закона о јавним набавкама (Службени гласник 124/12) Наручилац је дужан да наведе у конкурсној документацији да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.



19. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И РОКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. Закона. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 
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Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три  дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. 

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 два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 40.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије. 



20ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ:

Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као релевантну цену по јединици мере.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на следећи начин:

· Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним.

· Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.



21. ОБАВЕШТЕЊЕ КАДА ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

У складу са чланом 113. Закона о јавним набавкама наручилац ће закључити уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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IV. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Образац  4.1







ОПШТИ ПОДАЦИ  О ПОНУЂАЧУ







Пословно име:	_____________________________________



Адреса седишта:	_____________________________________



Општина:	_____________________________________



Матични број:	_____________________________________



ПИБ:	_____________________________________



Особа за контакт:	_____________________________________



Телефон:	_____________________________________



Факс:	_____________________________________









Овлашћено лице за потписивање уговора:



___________________________________________________

Број рачуна понуђача и назив банке:



___________________________________________________







Овлашћено лице



__________________________





М.П.
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Образац  4.2

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ НОВОГ  ВОЗИЛА ПО ПРИНЦИПУ СТАРО – ЗА НОВО 

Овом понудом Вам нудимо  испоруку   возила по принципу „старо за ново“ бр ЈН  30/14 за потребе Завода за трансфузију крви Ниш , ул.Булевар др Зорана Ђинђића 48 18000 Ниш,

Понуђена ценаза ново возило :

Укупна цена без ПДВ-a ________________ дин.  Укупна цена са ПДВ-ом _______________ дин

У цену су урачунати сви зависни трошкови до места наручиоца

Рок  испоруке   _______ дана од дана позива, на месту које за то одреди наручилац.  (до 5   дана од дана упућеног захтева маил-ом или дописом )

Рок плаћања износи до ____дана од дана када је дужник  примио од  повериоца фактуру, односно други захтев за плаћање, ( само разлика у цени у односу на старо возило које је у власништву Наручиоца и које ће пронуђач преузети  приликомпредаје новог возила ) 

Рок важења понуде износи __________ дана од дана  отварања понуда. (не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Гарантни рок: потребно је да понуђач изда гаранцију произвођача возила, и то:  

 - Гарантни рок на мотор: ______год. или ________ км(минимум2године или 120.000 километара), 

 - Гарантни рок на боју: ______год.(минимум 3 године), 

 - Гарантни рок на каросерију: ______год.(минимум12година). 

Гаранција почиње да тече од дана извршене испоруке. У оквиру гаранције обухваћеноје возило са свим својим склоповима

-Место испоруке новог возила:f-co адреса наручиоца 

Стандард и квалитет пружених услуга  су у складу са позитивним законским прописима.

	Понуду дајем

заокружити и  уписати податке  за а), б) или в)

а) самостално

б) са подизвођачем 

1. ______________________________________

2. ______________________________________

3. ______________________________________

(навести назив и седиште свих подизвођача)

в) као заједничку понуду 

1. ______________________________________

2. ______________________________________

3. ______________________________________

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

Дана ______________________	Понуђач _______________________

М.П.
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ПОНУДА

за  возило у власништву Наручиоца







Укупна вредност понуде запутничко возила у власништву Наручиоца (описана у конкурсној документацији), која ће бити замењено приликом куповине новог возила, по принципу “старо за ново“изражена у динарима са порезом на пренос апсолутних права:



	 динара,



СЛОВИМА _______________________________________________________ динара.





Наручилац   ће по завршетку поступка набавке издати фактуру на износ из понуде најповољнијег понуђача за предметно возило са урачунатим порезом на пренос апсолутних права. Уговорени износ  најповољнији понуђач ће уплатити на рачун наручиоца пре преузимања возила.



-Начи плаћања  половног возила:  вредност  возила  биће одузета од  вредности новог возила 

-Рок за предају половног возила:Одмах по испоруци новог возила.

-Место преузимања  половног возила: на адреси наручиоца  Булењвар др Зорана Ђинђића 

-Рок важења понуде:_______ дана (не може бити краћи од 30 дана).









		Датум: _________________

		

		Понуђач:



		Место: _________________

		

		



		

		М.П.

		Овлашћено лице понуђача



		

		

		



		

		

		(потпис)
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Образац  4.3





ОПШТИ ПОДАЦИ  О ПОДИЗВОЂАЧУ

(у зависности од броја подизвођача образац 4.3 треба копирати)





Пословно име:	_____________________________________



Адреса седишта:	_____________________________________



Општина:	_____________________________________



Матични број:	_____________________________________



ПИБ:	_____________________________________



Особа за контакт:	_____________________________________



Телефон:	_____________________________________



Факс:	_____________________________________







Назив дела предмета набавке који ће понуђач поверити подизвођачу:

____________________________________________________________



Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу:

____________________________________________________________



Број рачуна подизвођача и назив банке:

____________________________________________________________





Напомена:



Уколико понуђач понуду подноси са више од једним подизвођачем, образац 4.3 потребно је копирати и сваки од подизвођача исти посебно попуњава.



Овлашћено лице



__________________________





М.П.
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Образац  4.4







ОПШТИ ПОДАЦИ  О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

(у зависности од броја учесника у заједничкој понуди образац 4.4 треба копирати)





Пословно име:	_____________________________________



Адреса седишта:	_____________________________________



Општина:	_____________________________________



Матични број:	_____________________________________



ПИБ:	_____________________________________



Особа за контакт:	_____________________________________



Телефон:	_____________________________________



Факс:	_____________________________________





Овлашћено лице за потписивање уговора:



___________________________________________________

Број рачуна понуђача и назив банке:



___________________________________________________





Напомена:

Уколико понуђач подноси заједничку понуду са другим понуђачима, овлашчени понуђач попуњава образац 4.1, а сваки од учесника у заједничкој понуди попуњава образац 4.4 који треба копирати по потреби. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. 



Овлашћено лице



__________________________





М.П.
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V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 75. Закона о јавним набавкама, и у складу са наведеним чланом понуђач мора доказати следеће:



1. УСЛОВ- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

		ДОКАЗ: 

правно лице - Приложити извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извог из регистра надлежног привредног суда; (копија без обзира на дaтум издавања)                               предузетник- приложити извод из регистра Агенције за привредне регистре. (копија без обзира на дaтум издавања)



Напомена: у случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ се подноси за сваког учесника из групе, у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, доказ се доставља и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). 



		

		





2. УСЛОВ - 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.

		ДОКАЗ:

законски заступник - приложити уверење из казнене евиденције надлежне управе Министарства унутрашњих послова. 

Захтев за идавање овог уверења може се поднети према месту рођења(сходно члану 2. став1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији („Сл. Лист СФРЈ“ број 5/79) – орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој је територији то лие рођено и према месту пребивалишта; 

Правно лице: за кривична дела организованог криминала – уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, Београд којим се потврђује да понуђач (правно лице)није осуђиван за неко од кривичних дела као члан органозоване криминалне групе; 

Правно лице:за кривична дела против привреде, против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице)није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 

Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности кривичног одељења Вишег суда, потребноје поред уверења Основног суда доставити и  уверење Вишег судана чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) н ије осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. 

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
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3. УСЛОВ - Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања озива за подношење понуда;



ДОКАЗ: 

правно лице - Приложити Потврде привредног ипрекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности 

Предузетник – Приложити Потврду прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности илипотврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности 

Физичко лице - приложити Потврду прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова 



Напомена: 

1. У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе 

2. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) 



Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. 



4.УСЛОВ - 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; ДОКАЗ: правно лице, предзетник, физичко лице - Приложити 

1.Уверење Пореске управеМинистарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општинеда је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 



Напомена: 

1. Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације

2. У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе 

3. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) 



Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда 
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5.УСЛОВ :

Понуђач је дижан да при састављања понуда 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 понуђач гарантује да је ималац прева интелктуалне својине.

ДОКАЗ: Потписан и оверен  Образац изјаве Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом 

Уколико понуду поднесе група понуђача Изјава мора бити  потписана од стране овлашћених лица свакго понуђача  из групе понуђача  и оверена печатом.



Додатни услов : да има овлашћени сервис на територији града Ниша
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Начин достављања доказа:

Докази о испуњести услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити дужи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац че његову понуду одбити као неприхватљиву.

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

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи неки од доказа који је придвиђен Законом о јавним набавкама или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци 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 понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 



Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач-

 има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, 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.



НАПОМЕНА Као доказ за испуњавање услова  из чла 75 Закона о јавним набавкама за учешће наведених у овом делу конкурсне документадије понуђач доставља правилно потписану и печатом оверену изјаву дату као прилог ове конкурсне документације.





















17











VI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА





Образац 6.1





6.1.-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

				



И З Ј А В У



Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача]у поступку јавне набавке –добара –путничко  возило по принципу „ старо за ново“ ,  број 30/14 ,испуњава све услове из чл. 75. . Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза 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);





Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        



Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.









18





Образац 6.2



6.2-.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

				



И З Ј А В У



Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача]у поступку јавне набавкедобарапутничко  возило по принципу „ старо за ново“,број30/14, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза 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:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        



Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјавамора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 76  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

				



И З Ј А В У



Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача]у поступку јавне набавке –добара –путничко  возило по принципу „ старо за ново“ ,  број30/14,испуњава све услове из чл. 76. . Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:

1. да има овлашћени сервисна територији града Ниша.





Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        



Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.















































20





МОДЕЛ УГОВОРА



О КУПОПРОДАЈИ ПУТНИЧКОГ  ВОЗИЛА 

 ПО ПРИНЦИПУ „СТАРО ЗА НОВО“ 





Закључен дана ________________________ између



1. Завод за трансфузију крви Ниш (у даљем тексту Купац ), 

са седиштем ул.Булевар  др Зорана Ђинђића 48, Ниш 18000  које заступа  директор, ДР  Весна Кнежевић 

Матични број: 06852190;

ПИБ:100335220;

Текући рачун:840-570661-98;

Тел/фаx 018 4533 106

2. ______________________

и 

2._____________________________________, (у даљем тексту Продавац),

са седиштем у __________,

коју заступа директор____________________________________ с друге

матични број: _________, 

телефон и телефакс: ___________________ стране

са

Подизвођачима: (попуњава Продавац ):

1.______________________________________________________________

2.______________________________________________________________

3.______________________________________________________________

(назив, седиште, матични број)



Учесницима у заједничкој понуди:(попуњаваПродавац )

1.______________________________________________________________

2.______________________________________________________________

3.______________________________________________________________



(назив, седиште, матични број) са друге стране.



Уговорене стране констатују:



-да је ЗТК Ниш   на основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012) а на основу позива за подношење понуда, објављеног на Порталу јавних набавки дана, интернет страници ЗТК Ниш , спровео поступак јавне набавке мале вредности број  __________ за јавну набавку путничког  возила по принципу старо за ново   за потребе Завода 



-да понуда Продавац у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора;



-да је Завод  у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора број ________________ од ____.____. 2014. године и понуде Продавца  број _____ од ____.____. 2014. године (попуњава Завод  )
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка једног путничког  возила марке _________, тип _________, број мотора __________________, број шасије___________________, година производње _______, радна запремина мотора ______ цм3, снага мотора __________ kW(KС), боја ____________________________, у свему према Понуди Добављача  бр.__________ од ___________2014. године са спецификацијом за ново возило  

и 

продаја  половног возила по принципу „старо за ново“:

путничко возило марке ___________________ број мотора _____________ , број шасије______________ , година производње _____., радна запремина мотора _____ цм3, снага мотора ____kW(KС), боја ___________, број пређених километара _______,редовно сервисирано и гаражирано.у свему према Понуди Добављача  бр.__________ од ___________2014.године. ( попуњава Наручилац )



Саставни део овог Уговора су:



ПонудаПродавца  бр.__________ од ___________2014. године са спецификацијом за ново возило и

ПонудаПродавца бр.__________ од ___________2014. године са спецификацијом за половно  возило.

Члан 2

Купац  и Продавац  се обавезују да уговорене послове обаве  у свему премаприхваћеним понудама Продавца , спецификацији и условима датим у конкурсној документацији.Продавац  ће уговорене послове извршити  самостално/ заједничка понуда/ са подизвођачима  

______________________________________________________________________________

   (навести имена чланова групе/подизвођача или ставити цртицу ако се наступа самостално).

Члан 3.

Укупна цена за једно ново теретно  возило из члана 1. овог Уговора износи



___________   (словима:_____________________)динара без ПДВ-а,  односно  _____________(словима:__________________________________)динара  са ПДВ-ом.

Укупна цена за половно  возило ______________________ је _____________ са ПДВ-ом 

Цена без ПДВ-а је ________________________



Члан 4.

Уговорена цена из члана 3. овог Уговора обухвата и следеће: трошкове транспорта, шпедитерске трошкове, осигурање у транспорту, деконзервацију, припрему возила заиспоруку и друге зависне трошкове. Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.  Додатни трошкови неће бити признати и не могу се фактурисати.
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Члан 5.

Плаћање се врши: вирмански, пре испоруке возила, на рачун Продавца  број __________________________________ који се водикод ______________________ банке.



Члан 6.

Продавац  се обавезује да возило које чинпредмет овог Уговора, испоручи у рокуод _____ дана од дана _______________________________  

Место испоруке је f-co купац, на адреси ______________________________



Члан 7.

Укупна цена са урачунатим порезом на пренос апсолутних права за  половно  возило из члана 1. овог Уговора износи



________________ (словима:__________________________________)динара.

Члан 8.

Уговорена цена из члана 7. овог Уговора обухвата и следеће: трошкове транспорта, шпедитерске трошкове, осигурање у транспорту и друге зависне трошкове. Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.



Члан 9.

Плаћање се врши:Наручилац се обавезује да уплати износ коју је понуђач дао за ново возило са одбитоком цене коју је дата за половно возило што износи ___________________



Члан 10.

Наручилац се обавезује да Добављачу омогући преузимање половног  возила која чини предмет овог Уговорa одмах по испоруци новог возила од стране Продавца .  

Место преузимања је на адреси Купца : Булевар др Зорана Ђинђића  бр 48 Ниш 

Продавац  купује од Наручиоца половно  возило по виђењу у нађеном стању.



Члан 11.

       Квантитативни и квалитативни пријем возила, извршићепредставници уговорних страна у месту испоруке, односно преузимања назначеном овим  Уговором , што се потврђује потписом Записника присутних овлашћених лица. 

У Записнику о квантитативном и квалитативном пријему возила, уноси се и бројотпремнице по којој је возило допремљено. 



Члан 12.

Продавац   се обавезује: 

- да испоручи једно путничко  возило којеје предмет овог Уговора, у свему према условима из конкурснедокументације, прихваћене понуде и спецификације, као и да преузме  

половно возило која се налазе у власништву Купац  у виђеном стању, у свему према условима из конкурснедокументације, прихваћене понуде и спецификације; 

- да приликом испоруке новог возила преда Купцу  сву оригиналну документацију која сеодноси на предметно возило; 

-  изврши плаћање уговорене цене за  половно возило која се налазе у власништву Купца, у складу са овим  Уговора
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- да обезбеди одржавање новог предметног возила у сопственој сервисној мрежи натериторији Републике Србије или у другим овлашћеним сервисним центрима натериторији Републике Србије у периоду трајања гаранције; 

- да за ново предметно  ново возило изда гаранцију произвођача под условима из прихваћенепонуде; 

Почетак гарантног рока се рачуна од датума званичног квантитативно-квалитативног пријема добра  . 

Продавац   је дужан да интервенције у гарантном року изврши у сервису , при чему је дужан, да предмет сервисирања  преузме на локацији Купца , а након извршене интервенције добра преда  на локацији  купца .

Члан 

Продавац  је дужан да добро замени у року за рекламацију  како је предвиђено овим Уговором  од дана писменог обавештења Купца   уколико се у току гарантног рока појави дешавање било којег од наведеног: 

 појави било каква производна грешка или квар као последица евентуално слабе израде или лошег квалитета; 

 исти квар на истом предметном добру се понови; 

 кварови на истом предметном добру се учестало дешавају; 

 испостави се да предметно добро не испуњава у потпуности техничко-технолошке норме и карактеристике према техничкој документацији произвођача 



У случају замене возила  за ново возило  гарантни рок тече од дана предаје новог возила Купцу 

- да преда приликом закључења уговора  - бланко, соло меницу са меничним писмом/овлашћењем, депо картоном и копијомзахтева/потврде за регистрацију менице у износу од 10% од укупне вредности уговора са пдв-ом,  као гаранцију за добро извршење посла.

- ако се записнички утврди да испоручено ново возило има недостатке у квалитету иочигледне грешке, Продавац  мора исте отклонити најкасније у року од 7 дана од данасачињавања Записника о рекламацији. У супротном, возило се не сматра примљенимшто представља разлог за раскид овог Уговора.

Члан 13.

Купац  се обавезује да: 

- у месту испоруке новог возила, односно преузимања половног  возила која се налазе у власништву Купца , записнички констатује квантитативни и квалитативни пријем новог возила и предају половног возила; 

- прегледа исправност документације која прати возило; 

- возило користи у складу са препорукама произвођача; 

- изврши плаћање уговорене цене у складу са чланом 5. овог Уговора. 

- да преда половновозило  Продавцу  у државину, сву документацију која сеодноси на предметно возила и пренесе му право располагања, односно право својине.



Члан 14.

     Ако Купац  касни са испоруком возила које је предмет овог Уговора више одуговореног рока, Купац  има право да наплати уговорну казну у висини 0,10 % одвредности предмета уговора за сваки дан закашњења, а највише до ____ календарскихдана. Купац  има право да једнострано раскине овај Уговор уколико Продавац   закасни са испоруком дуже од 15 дана. Клаузула из претходног става се не примењујеако је кашњење у испоруци проузроковано неблаговременим преузимањем возила од стране Купца .  
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Члан 15.

Продавац  се обавезује да обавља редовне сервисне прегледе возила и то у сопственојсервисној мрежи на територији Републике Србије или у овлашћеним сервиснимцентрима на територији Републике Србије. Продавац  је дужан да у тренутку закључења овог Уговора, достави Купцу списак сервиса на територији Републике Србије где ће одржавати возило, са адресама иназначеним радним временом. 

Члан 16.



Продавац  је дужан да у гарантном периоду од ______ год.  отклања све кварове навозилу којаје предмет овог Уговора. Продавац  је дужан да уз возило достави игарантни лист који ће бити оверен даном примопредаје возила.  





ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА



Члан  17

Овај Уговор се закључује на одређено време до 31.12.2014. у складу са Планом набавки, а примењује се почев од дана закључења.

Члан 18.

Уговор се може раскинути пре рока наведеном у члану 10 овог уговора уколико наступе околности  које могу угрозити пословање уговорних страна са отказним роком од 15 дана.

Купац  може раскинути уговор  и пре наведеног рока из става 1. овог члана, уколико се продавац  не придржава одредби овог уговора са отказним роком од 5 дана.



Члан 19.

Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати споразумно и у духу добрих пословних обичаја, у супротном спор ће се изнети пред стварно надлежни суд у Нишу.

Члан 20

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум  између уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору. 



Члан  21.

За све што није предвиђено овим уговором примењују се одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе позитивних прописа који регулишу ову материју.

Члан  22

Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна  примерка од којих по два (2) примерка задржава свако од уговарача.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:





ПРОДАВАЦ	       КУПАЦ

	______________

	

____________________________	___________________________

	________________.
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Образац 9



IX. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

(овај образац није неопходно попунити)



У складу са чланом 61. и 88. Закона о јавним набавкама (Службени гласник 124/12) и Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања обавезних услова (Службени гласник 29/13) у Обрасцу трошкова припрема понуде понуђач може приказати трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења.

		Р. бр.

		Врста трошкова

		Износ



		1.

		Трошкови ___________________________

		________________динара



		2.

		Трошкови прибављања средстава обезбеђења (банкарске гаранције, менице ...)

		______________________динара







На основу члана 88. став 2. Закона о јавним набавкама, трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач  и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

На основу члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама, ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.



Напомена:

Потребно је да понуђач на посебном обрасцу, у слободној форми, затражи надокнаду трошкова у случају да се поступак обустави из разлога који су на страни наручиоца.







У _______________ дана ______ 2014. године



Овлашћено лице



__________________________





М.П.
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Образац 10



X. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ









Предмет јавне набавке: добра – путничко возило по принципу « старо за ново «



Број јавне набавке: ______________



Понуђач: _________________________________



Датум: ___________________________________







У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама (Службени гласник 124/12), под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.







                                                                                                    Давалац изјаве - овлашћено лице

______________________________





     Број личне карте и место издавања

______________________________





Својеручни потпис

______________________________











М. П.
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Образац 11





XI. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ПОНУЂАЧ ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ





У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12), наручилац је дужан да од понуђача или кандидата захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелекуалне својине.







ИЗЈАВА





Као понуђач у поступку јавне набавке –добра – путничко  возило по принципу « старо за ново « , изјављујем да сам при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.







У _______________ дана ________ 2014. године













Овлашћено лице



__________________________











М.П.
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IIТЕХНИЧКАСПЕЦИФИКАЦИЈА



СПЕЦИФИКАЦИЈА АУТОМОБИЛА КОЈИ СЕ НАБАВЉА



- Тип возила: 			Путничко возило - комби

- Врста погонског горива: 	Дизел

- Генерација мотора: 	Еуро 5

- Тип мењача: 		Шестостепени мануелни

- Број седишта: 		3 

- Број врата:			4

- Боја каросерије: 		Бела

- Радна запремина мотора: 	2198 ccm (минимално)

- Снага мотора (kW / k.s.):	110 – 120 		

- Дужина возила:		5.400 – 5450 (mm)		

- Висина  возила (мин.): 	2.500 – 2.550 (mm)

- Ширина возила : 		1.850 – 1900 (mm)

· Међусосовинско растојање: 34.00 – 3.450 (mm)

· Дужина товарног простора: 3.100 – 3.150 (mm)

· Ширина товарног простора: 1.850 – 1900 (mm)

· Висниа товарног простора:  1.900 – 1950 (mm)

· Број цилндара : 4 

· Радна запремина : 1.950 – 1990 (cm3)

· Обртни момент 250 – 270 ( Nm )

- Емисија:			EURO 5 

- Максимална брзина: 	145 – 150 (km/h)

- Потрошња горива:		7 – 7,5 (l/100 km)

· Резервоар за гориво мин 90 ( l )

· Погона на предње точкове

Опрема возила:

- ваздушни јастк за возача

- мануелни климауређај са изводом за задњи део

- ABS + EBD

- електроподесивиспољниретровизори са функцијом одмрзавања

- возачево седиште подесиво по висини

- серво управљач

- мануелни клима уређај

- централна брава са даљинским закључавањем

- подешавање возачевог седишта по висини 

· десна бочна клизна врата
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· двокрилна задња врата са стаклима и грејачима стакла

· аермичка стакла

· радио CD Mp3 уређај

· резервни точак стандардних димензија



Додатна опрема за потребе возила за трансфузију крви:



· под обложен водоотпорном блажујком 10 мм

· топлотна и звучна изолација путничког простора

· под прекривен неклизајућим подолитом отпорним на хабање, усклађен са унутрашњим ентеријером

· унутрашње тапацирање са вештачком кожом и меблом

· туристичка анатомска седишта (шест комада), SEGE SMARTLINE 3030X, мрежица за новине, сточић на расклапање, обарање наслона, размицање двојки према ходнику, склопиви руконаслон

· вентилациони тунели са дифузорима изнад сваког реда седишта

· завесице на прозорима у алуминијумским шинама

· калорифер за загревање путничког простора (већи)

· плафонске миленијум лампе са ноћним светлом (2 ком.)

· додатни клима испаривач на фабричку климу (монтиран под кровом у задњем делу са разводом на себи и у вентилационе тунеле са стране)

· чекићи поред излаза за случај опасности, закачке за ствари

· атест за додатну опрему, баждарење тахографа и технички преглед.

Гарантни услови:

- 12 година на каросерију

· 2 године на возило без обзира на број пређених километара

· 3 године на боју 

· 8 година на каросерију против корозије



Испорукавозила: максимално 30 дана од дана потписивања Уговора



Уз поднуду доставити потврду увозника да је испоручилац овлашћени продајно сервисни центар.
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СПЕЦИФИКАЦИЈА АУТОМОБИЛА У ВЛАСНИШТВУ  ЗАВОДА ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ    КОЈИ УЛАЗИ У СИСТЕМ СТАРО ЗА НОВО 



Завод за трансфузију крви Ниш  поседује једно возило која ће по принципу „старо за ново“ бити замењена приликом куповине новог аутомобила.

Завод ће по завршетку поступка набавке издати фактуру на износ из понуде најповољнијег понуђача за  возило са урачунатим порезом на пренос апсолутних права. Уговорени износ  најповољнији понуђач ће уплатити на рачун Наручиоца пре преузимања предметних возила.



Половно возило се могу погледати и проценити на паркингу  Завода сваког радног дана од 09.00 до 14.00 часова  по договору са наручиоцем.

Fiat Dukato – путнички 8+1

Година производње: 2003

Погонско гориво: Euro dizel

Запремина мотора: 2.0 ЈТD

Снага мотора кw: 62

Прешао км: 140.000 

Мењач: петостепени

Боја: Црвена 

Опрема: Kлима ( напред и позади)

	   Подизачи стакла ( напред )

   АBS

	   Магленке

   Грејачи ретровизора
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Спецификација  новог возила

датог у понуди



(марка, пун назив и ознака)



		Мотор и пренос

		



		

		Тражено у документацији

		Понуда

		



		Погонско гориво

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		Запремина мотора

		

		

		



		МаксималнаснагаКС

		

		

		



		

		

		

		



		Типмењача

		

		

		



		

		

		

		



		Погон

		

		

		



		

		

		

		



		

Димензије 



		

		

		

		



		Дужина

		

		

		



		Ширина безбочних ретровизора

		

		

		



		Висина

		

		

		



		Запреминапртљажника
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		Опрема – ентеријер, безбедност,функционалност, комфор

		



		

		

		



		

		

		



		ваздушнијастуцизавозачаисувозача

		Да / Не

		



		- мануелни климауређај са изводом за задњи део

		Да / Не

		



		- АБС – контрола кочења

		Да / Не

		



		- АФУ – подршка хитном кочењу

		Да / Не

		



		- ЕСП–електронскипрограмстабилности

		Да / Не

		



		- АСР – систем против проклизавања погонских точкова

		Да / Не

		



		- електричниподизачипредњихстакала

		Да / Не

		



		- електроподесивиспољниретровизори са грејачима 

		Да / Не

		



		- централнодаљинскозакључавање и одвојеним закључавањем товарног простора

		Да / Не

		



		- возачевоседиштеподесивоповисини

		Да / Не

		



		- серво волан подесив по висини

		Да / Не

		



		- аутоматско закључавање врата у вожњи

		Да / Не

		



		- путни рачунар

		Да / Не

		



		- кодирани кључ са имобилајзером

		Да / Не

		



		- аутоматско закључавање врата у вожњи

		Да /НЕ

		



		- подешавање возачевог седишта по висини са наслонима за руке

		Да / Не

		



		- полица изнад ветробранског стакла

		Да / Не

		



		- десна застакљена бочна клизна врата

		Да / Не

		



		двокрилна задња врата са стаклима и грејачима стакла

		Да / Не

		



		- нумерички хроно – тахограф

		Да / Не

		



		- ојачано вешање

		Да / Не

		



		- задњи сензори за помоћ при паркирању

		Да / Не

		









		Датум: _________________

		

		Понуђач:



		Место: _________________

		

		



		

		М.П.

		Овлашћено лице понуђача



		

		

		



		

		

		(потпис)
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