Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15
и 68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр.29/13) и
Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 404-39-2077/2016-IIIı-1
припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности бр. 39/16
- набавка машина, алата, опреме и пољопривредне
механизације за потребе интерно расељених лица на
територији града Лознице

децембар, 2016. године
21 странa

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца
- Град Лозница Градска управа
ПИБ 101196408, Матични број 07169981, www.loznica.rs
2. Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности
3. Предмет јавне набавке: Добра
4.Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци
5. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је: Набавка машина, алата, опреме и
пољопривредне механизације - за потребе интерно расељених лица на територији града
Лознице.
6.Ознаке из општег речника набавки:
42715000, 44511500, 42122000, 44165100
Особа за контакт је Данијела Мирковић, контакт телефон: 015/879-258.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке:
1.Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
2.Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре.
4.Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији.
Упутство како се доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне
набавке:
Понуђач доказује испуњеност обавезних услова за учешће у предметном поступку јавне
набавке, из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама достављањем следећих доказа:
1.Извод из регистра надлежног органа
2.Потврде надлежног суда
3.Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање
или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације,
или
потписивањем Изјаве о испуњености услова из члана 75. којом понуђач под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове (осим Извода из
регистра надлежног орагана).
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Додатни услови за за учешће у поступку јавне набавке (члан 75. став 1. Закона о јавним
набавкама) су:
Да располаже неопходним финансијским капацитету - Да је понуђач у предходној
обрачунској годин (2015.) које претходе објављивању позива остварио укупан приход од
продаје добара, извршења услуга који су предмет ове набавке најмање у износу
2.000.000,00 динара без пдв-а.
ДОКАЗ: Биланс стања и Биланс успеха за претходну годину (2015).
Понуђач, кандидат, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести
наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке,
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора и током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописан начин.
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Понуда се припрема и подноси на српском језику.
Понуда са варијантама није дозвољена.
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, тако што ће измену, допуну или опозив понуде доставити у затвореној
коверти са назнаком: '' ИЗМЕНА/ДОПУНА/ОПОЗИВ понуде у поступку јавне набавке
мале вредности, Набавка машина, алата, опреме и пољопривредне механизације - за
потребе интерно расељених лица на територији града Лознице редни број јавне
набавке – ЈНМВ-39/16 НЕ ОТВАРАЈ.'' На полеђини коверте обавезно написати назив,
адресу и телефон понуђача.
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 је дужан да у понуди искаже појединачну цену по комаду, по свим
позицијама датим у обрасцу понуде - спецификацији, изражену у динарима без
ПДВ-а.
Посебно исказати укупни ПДВ, као и укупну цену са ПДВ-ом.
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуда. Питања се достављају на меморандуму
понуђача који има заводни број и датум са потписом овлашћеног лица понуђача,
на адресу Град Лозница Градска управа Карађорђева број 2,15300 Лозница.
Комуникација између заинтересованих лица и наручиоца у поступку јавне набавке
врши се у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник
Републике Србије'', број 124/12, 14/15 и 68/15).
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу
(увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунарских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончању поступка отварања
понуда.
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
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Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
Понуде се достављају на адресу наручиоца Град Лозница –Градска управа најкасније до
16.12.2016. године до 13 часова. Јавно отварање вршиће се истог дана у 13,15 часова.
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
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.
УСЛОВ НАРУЧИОЦА
Место испоруке је f-co купац- корисник добара.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА
Одлука о додели уговора о предметној јавној набавци донеће се применом критеријума
најнижа понуђена цена.
РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице,
којима интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео
или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује
обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року
од 2 дана од дана пријема захтева.
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Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става 4. ове тачке,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење
понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за
заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за
његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није
поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт,
2) назив и адресу наручиоца,
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца,
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке,
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују,
6) потврду о уплати таксе,
7) потпис подносиоца.
Ако понети захтев за заштиту права не садржи све наведене обавезне
елементе,наручилац ће такав захтев одбацити закључком.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
изнoсу од 60.000,00 динара на следећи начин:
1) број рачуна: 840-30678845-06,
2) шифра плаћања: 153 или 253,
3) позив на број: 39/2016,
4) сврха уплате: Такса за ЗЗП; назив наручиоца: Град Лозниц
5) назив уплатиоца;
6) корисник: буџет Републике Србије.
А – Градска управа ЈН 39/2016.
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Образац 1

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ
ЧЛАНА 75. СТ. 1. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача _________________________________, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________,
испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне
набавке добара за интерно расељена лица на подручју града Лознице, број 39/2016, тј.
Услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући
регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и
кривичног дела преваре;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Датум
________________

Потпис,
__________________

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 2

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач................................................................................. у поступку јавне набавке
Набавка добара за потребе интерно расељених лица на подручју града Лознице
[навести предмет јавне набавке] бр. 39/2016 [навести редни број јавне набавкe],
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум
________________

Понуђач
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 бр. 3
У складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача _________________________________, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем под пуном и материјалном и кривичном одговорношћу, да располажем
довољним техничким и кадровским капацитетом који је неопходан за извршавање
послова јавне набавке.

Место и датум

Потпис овлашћеног лица понуђача

________________

_________________________

М.П
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Образац бр.4
У вези са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам
поштовао и поштујем обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

____________________

______________________
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Образац бр. 5
У складу са чланом 26. Закона, _________________________________________,
(назив понуђача)
Даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да понуду
подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима за
јавну набавку мале вредности број 39/16- Набавка машина, алата, опреме,
пољопривредне механизације за потребе интерно расељених лица на територији
града Лознице.

Место и датум

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

____________________

______________________
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Образац бр. 6
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
У поступку јавне набавке мале вредности број 39/16
ПУН НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
СЕДИШТЕ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
БРОЈ РАЧУНА:
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА
КОНТАКТ:
ТЕЛЕФОН:
ТЕЛЕФАКС:
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА*
Место и датум:

Овлашћени представник понуђача:

____________________________

_________________________________

М. П

11

ПОНУДА број _________ ЗА
МАШИНЕ, АЛАТИ, ОПРЕМА И ПОЉОПРИВРЕДНА МЕХАНИЗАЦИЈА
Редни број ЈНМВ 39/2016
Р.
b

Назив

1

Кoм

Јединична цена
без
ПДВ-а

Укупан
износ без
ПДВ-а

Јединична цена
са ПДВом

Укупан
износ са
ПДВ-ом

1
Ves masina -Bernina Artista 640 sa
dodatkom za vez












kombinacija vez i šivace masine



















regulator brzine šivenja







veličina veza 14.5 cm x 25.5 cm

570 operacija šivenja
5 vrsta alfabeta
8 automatskih rupica
automatski uvlakač konca
9 mm širina štepa
7 alfabeta veza
automatski sekač konca
senzor konca bobine
centralni display u boji
start-stop dugme za samostalno
šivenje
regulator za poziciju igle
regulatori za dužinu i širinu boda
povratni štep
CFL svetlo
rukavna mašina
cik-cak
ravan bod
dekorativni bodovi
overlock bodovi
bodovi za rastegljive materijale
bodovi za skriveni porub
10 stopica u priboru
kutija za pribor
USB
brzina veza 650 uboda u minuti
USB kabal za direktno povezivanje na
PC
opcija mega ram (15 cm x 40 cm)
poklon uz mašinu CD sa 6000 motiva
uputstvo na srpskom
dve godine garancija
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ili ekvivalent

2

1
Elna 520 experience





Elna šivaća mašina 5200












Zaustavljanje igle gore / dole




Švajcarski brend

30 programa za šivenje
Podesiva dužine boda 5 mm i širine
boda do 7 mm
Automatsko udevanje konca
6 vrsta automatske izrade rupice
Podesiv pritisak stopice
Kutija za pribor
Podesiva napetost konca
Velika ubodna moc igle
Dugme za rezanje konca
Dugme za automatski zavrsetak šava
Displej prikazuje broj boda, njegovu
širinu i dužinu
Garancija: 5 godina

Ili ekvivalent

3

1
Mašina za šivenje OVER CLOCK
Toyota SL 3335












Portabl overlok mašina




Uputstvo na srpskom

Mogućnost šivenja sa 2/3/4 konca
2 igle
1500 uboda u minuti
Diferencijalni transport
Mogućnost roll poruba sa 2-3 konca
Podešavanje gustine boda
Lako uvlačenje konca
Šematski prikaz za provlačenje konca
Opcioni pribor:4 vrste stopica za
lastiš trake,perle,skriveni porub,
nabiranje
Garancija 3 godine

4

1
Pegla Texi Master
- Napon 220-240V
- Snaga 1700W
- 9 nivoa inteziteta pare 450W-1700W
daljinskim upravljanjem ili na kontrol panelu
na kućištu
- Spreman za rad već posle 1min. 45 sek.
- Veliki rezervoar za vodu od 1,8 l ,može da
radi do 3 sata sa samo jednim punjenjem
- Lako menjanje i dopunjavanje rezervoara za
vodu
- Specijalni dodatak u kompletu sa četkom u
priboru efikasan je za peglanje nabora na
pantalonama,džepova i kragni na
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jaknama,osvežavnju tkanine i uklanjanje
prljavštine.
- Rotirajuća sklopiva garderobna vešalica
- Automatsko isključivanje usled nedostatka
vode,sprečava oštećenje parne stanice
- Garancija dve godine
Ili ekvivalent

5

1
Mašina za šivenje Bernina 009 DCC










portabl iberdek




uputstvo na srpskom

3 konca
2 igle
800 uboda u miniti
dvostruki diferencijalni transport
5 mm širina štepa
lancani bod-ketenstih
opcija:
- paspul aparat
- granicnik poruba
dve godine garancija

ili ekvivalent

6

Stopica za paspuliranje

2

7

MOTORNA TESTERA STIHL MS
661

1

Zapremina: 91.1cm3
Snaga: 7.3 KS
Tezina: 7.4Kg
Rezna duzina mača: 45/50 cm

8

MOTORNA TESTERA STIHL MS
230

1

Snaga: 2,0 kw/ 2,7 ks
Rezna duzina maca: 40 cm
Tezina: 4.6 Kg

9

testera kruzna stacionarna w-bk 2003

1

10

Napon: 230 V - 50 Hz
- Snaga: 2.0 kW
- Radna ploča: 790x580 mm
- Proširenje redne ploče: 790x400 mm
- Debljine sečenja: 90/45° 83/60 mm
- Podešavanje ugla sečenja:
· Debljine sečenja: 90°/45° 54/53 mm
· Dužine sečenja: 90°/45° 300/212 mm
- Dimenzija testere: Ø 315x30x3.6 mm 24T
- Uglovi zakretanja: 0x45 °
- Težina: 63.2 kg
- Idealan za rezanje greda, dasaka, iverice u
radionici i na gradilištu
- Obični usisivači kao i univerzalna ograda za
pravo rezanje se
mogu priključiti na uređaj Ili ekvivalent
vodilica 45cm stihl

1

11

FREZA GHA 65R

1

Radna širina: 24mm - 45cm - 65cm
(podešavanje)
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Tip motora: 4-takta, vazdzušno hlađenje,
196cc
Snaga motora: 6,5 ks
Način startovanja: Ručno
- Ugrađen rikverc
- Garancija dve godine

1
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MOTORNA PUMPA SP 12727
MOTOR: 4-taktni benzinski
SNAGA: 5,5 ks
ZAPREMINA MOTORA: 163 m3
PROTOK: 33 m3/h
DUBINA IZVLAČENJA :7m
CREVO OKITEN 6/4 (80m)

14

RUCNA PUMPA

1

15

CREVO KAP PO KAP FI 20 30CM

1

16

KACA 3T PVC

1

17

MOTORNI TRIMER FS 120

1

18

MOTORNA KOSILICA EINHEL 40P

12

(120m)

zeljasti korov, šiblje
Zapremina motora (ccm) 30,8
Snaga (kw / KS) 1,3 / 1,8
Tezina (Kg) 6,3
Osnovni rezni alat: trokraki metalni
noz
Plaća se dodatno:
Opcioni rezervni alat: CIRKULAR
ZA SECENJE (KRČENJE)
DRVENASTOG RASTINJA...
Optimalno za povrsine 30 do 100 Ari

1

1

Model: GH-PM 40 PMotor: 4-taktni, 1
cilindar.Snaga: 1,6 kW (2.2 KS)Gorivo:
benzin.Zapremina rezervoara goriva: 1.3
l.Motorno ulje: 0.4 lŠirina reza: 40
cm.Vreća za sakupljanje trave: 45 l3
postavke visine reza: 32/46/62 mm

Ili ekvivalent
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KAZAN ZA RAKIJU 120L

1

MODEL STABILNI 120L
Ovaj proizvod je namenjen
proizvodnji rakije u srednjim i
velikim količinama, namenjen
kućnoj upotrebi. Stabilni kazani
su sa mešalicom, koji
omogućava lako mešanje i
sprečava zagorevanje mase, i
ulivne i izlivne otvore koji
omogućavaju lako korišćenje
bez rasklapanja kazana.
Grejanje može biti sa čvrstim
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gorivom ili sa gorionikom
konektovan na butan bocu.
Opis proizvoda:

20

Modeli kazana STABILNI su
uređaji za destilaciju voćnih
alkoholnih pića velikog
kapaciteta namenjeni
individualnoj i industrijskoj
upotrebi. Set kazana za
destilaciju alkoholnih pića se
sastoji od bakarnog kotla sa
mehaničkom ručnom
mešalicom, ugrađenog u ložište
koje je izrađeno od hladnovaljanog lima. Uređaj sadrži
dva zasebna otvora za punjenje
i pražnjenje kotla i koristi
najefikasniji sistem vodenog
zaptivanja na vencu kazana i
bakarne šolje na kalpaku
kazana i hladnjaku koje
povezuje bakarna cev, i tako
sprečava isparavanje alkoholne
pare. Hladnjak je kapaciteta
300L izrađen od pocink lima u
kome se nalazi bakarna spirala
sa 5 navoja, i ventilom za
ispuštanje vode iz hladnjaka.
Svi delovi uređaja koji dolaze u
kontakt sa fermentisanom
voćnom masom, parom ili
samim destilatom, su izrađeni
od najkvalitetnijeg
elektrolitičkog bakra, čistoće
99,96%. Bakar je veoma dobar
provodnik toplote, otporan na
dejstvo organskih kiselina i
veoma dobro utiče na ukus i
miris destilata, dokazano bolje
od bilo kog drugog metala. Iz
tog razloga su destilati (rakije)
dobijeni u kazanima od bakra
čistijeg mirisa i ukusa.
KACA 2T pvc
MOTORNA PUMPA WP 35
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2
1

Motor četvorotaktni benzinski
Snaga 5.0 KS
Protok 580 l/min
Prečnik usisa 50 mm
Prečnik izlaza 50 mm
Dubina izvlačenja 8 m
Visina izbacivanja 30 m
Težina pumpe 28 kg

16

22

KACA 1T pvc

1

УКУПНО без ПДВ-а:__________________________
ПДВ:______________
УКУПНО са ПДВ- ом:___________________________

Напомена: Машине, алате и опрему дистрибуирати на кућне адресе ПЕТ (5)
изабраних корисника, који се налазе на сеоском подручју широм територије
града Лознице.
Рок важности понуде _____________________________________________________
РОК ИСПОРУКЕ:____________________________________________________________
РОК ПЛАЋАЊА_____________________________________________________________
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛЋАЊА:_________________________________________________
Гарантни рок _______________________________________________________________

Место:

Одговорно
лице

Датум:
(печат)
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Образац бр.8
МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
О набавци машина, алата, опреме и пољопривредне механизације за потребе интерно
расељених лица на територији града Лознице
Закључен између:
1. Град Лозница - Градска управа , Карађорђева број 2, 15300 Лозница, ПИБ 101196408
(у даљем тексту Наручилац), кога заступа Начелник градске управе Милојка Смиљанић
и
2. __________________________, Ул. ____________, ПИБ ____________ (у даљем тексту
Понуђач), кога заступа __________________________________
За оба уговарача у даљем тексту Уговорне стране.
Основ за уговарање
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
Да је наручилац на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности бр._________16, спровео поступак јавне набавке мале вредности бр. /16,
набавке мапина, алата, опреме и пољопривредне механизације за потребе интерно
расељених лица на територији града Лознице.
Да је понуђач дана ______2016. године доставио понуду бр. _________ која у
потпуности одговара условима и захтевима из конкурсне документације, а која се
налази у прилогу и саставни је део овог уговора;
Да је Наручилац у складу са чл. 107. ст.3 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“
бр.124/12, 14/15 и 68/15), као и Одлуке о додели уговора бр. ________ од ________.2016.
године, изабрао понуду понуђача ______________ као најповољнију.
Да се уговор за јавну набавку мале вредности бр. 39/16 закључује за период од
_____________. године до ____________ године.
Предмет уговора
Члан 2.
Предмет уговора је набавка машина, алата, опреме и пољопривредне механизације за
потребе интерно расељених лица на територији града Лознице, у свему према понуди
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бр._______________ од ___________ године усвојеној у поступку јавне набавке мале
вредности бр. 39/16, а на основу Одлуке о додели уговора број ______________ од
____________ године.
Обавезе понуђача
Члан 3.
Понуђач се обавезује да испоручи машине, алате, опрему и пољоприврену механизацију за
потребе интерно расељених лица на територији града Лознице у свему према усвојеној
понуди број ____________ од ___________ године, конкурсној документацији, техничкој
спецификацији, сагласно утврђеним роковима у овом уговору, према законима,
прописима, стандардима и нормативима, правилима, спецификацијама и етици струке.
Период важења уговора
Члан 4.
Уговор за јавну набавку мале вредности бр. 39/16 се закључује на период до годину дана.
Уговор престаје да важи када протекне период за који је закључен. Уговор може да
престане да важи и пре протека периода за који је закључен када се испуни процењена
вредност предметне јавне набавке мале вредности.
Обавезе наручиоца
Члан 5.
Наручилац је обавезан да испоруку машина, алата, опреме и пољопривредне механизације
за потребе интерно расељених лица на територији града Лознице, плаћа по испостави
фактуре понуђача и то у року од ___ дана од дана достављања фактуре.
Наручилац ће плаћање вршити на рачун понуђача бр. ____________ код Банке
__________, са позивом на број пристигле фактуре.
Уговорена цена
Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да ће се у периоду важења уговора од __________ године, до
____________ године, за испоруку добара за потребе интерно расељених лица
примењивати јединичне цене исказане у прихваћеној понуди понуђача бр. ____________
од _____________године.
Рок испоруке добара
Члан 7.
Рок испоруке добара на адресе крајњих корисника не може бити дужи од 2 дана од дана
требовања од стране наручиоца.
Крајњи корисници добара се налазе на сеоском подручју града Лознице.
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Прелазне и завршне одредбе
Члан 8.
На све односе између наручиоца и понуђача који нису регулисани овим уговором
примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом уговора, уговорне стране ће
покушати да реше споразумно. Уколико спорови између наручиоца и понуђача не могу да
се реше споразумно, спорове ће решавати Привредни суд у Ваљеву.
Члан 9.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка за
сваку уговорну страну.

НАРУЧИЛАЦ
Град Лозница –Градска управа
___________________________
Милојка Смиљанић

ПОНУЂАЧ

_____________________
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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