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На основу члана 32.  и  члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС" бр. 124/12, 

14/15 и 68/15 у даљем тексту ЗЈН), Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 

Гласник РС“ бр.86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (бр.444-2018 од 12.02.2018.г.) 

и Решења о образовању Комисије за јавну набавку (бр.445-2018 од 12.02.2018..г), припремљена 

је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у отвореном поступку за јавну набавку – Набавка два санитетска возила путем 

финансијског лизинга, 

ЈН 1 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
1. Подаци о наручиоцу 

Дом здравља „ДР НИКОЛА ЏАМИЋ“ 

 Улица Краљевачка Бр.21 Врњачка Бања 

Тел. Бр. 036/601-601   

Email : dzvbanja@gmail.com 

ПИБ  :    104782314 

Матични број : 17670581 

Тек.рачун :  840-732667-50,  

Шифра делатности : 8612 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у  Отвореном поступку  јавне набавке у складу са 

Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

Јавни позив за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки и Порталу 

Службеног гласника Републике Србије.  

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке ЈН 1 је набавка добара - два  санитетска возила путем финансијског 

лизинга 

Назив и ознака из општег речника набавке:  

34114121-санитетска возила 

66114000-финансијски лизинг 

 

4.  Контакт (лице или служба)  

Матеја Мијатовић – помоћник директора за финансијка питања 

Е - mail адреса…………………. dzvbanja@gmail.com 

Телефон :......................................036/601-601 

Телефакс :.....................................036/611-744 
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II ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
1. 1.НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА : 

ДОМ ЗДРАВЉА ``Др Никола Џамић `` ВРЊАЧКА БАЊА 

Email : dzvbanja@gmail.com  

Наручилац: ДОМ ЗДРАВЉА „ДР НИКОЛА ЏАМИЋ“, ул. Краљевачка бр.21, Врњачка 

Бања  позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са 

законом, конкурсном документацијом и јавним позивом. 

 

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА: јавна установа 

ВРСТА ПОСТУПКА:  Јавна набавка у отвореном поступку – Набавка  два санитетска 

возила путем финансијског лизинга 

Јавни позив за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки и Порталу 

Службеног гласника Републике Србије. Предметна јавна набавка се спроводи у  отвореном 

поступку јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/12  

14/15 и 68/15),  и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: најнижа понуђена цена 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка два нова санитетска возила путем финансијског лизинга 

Назив и ознака из општег речника набавке: 34114121-санитетско возило, 66114000-финансијски 

лизинг 

 

5. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ : 

Конкурсна документација се може преузети радним данима од 8 -14 часова, на адреси: 

Дом здравља ``ДР НИКОЛА ЏАМИЋ`` Врњачка Бања, ул.Краљевачка бр.21, Врњачка Бања 

36210. 

Конкурсна документација може бити достављена и поштом, или електронском поштом.    

 Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки, Порталу Службеног 

гласника Републике Србија и на интернет адреси: www.dzvbanja.org.rs  

 

6. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају обавезне услове из члана 

75.Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин 

предвиђен чланом 77.Закона. Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се 

доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом. 

 
7. РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

Рок за подношење понуда је 16.03.2018.год. до 12 часова. Благовременим ће се сматрати 

све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 16.03.2018.год. до 12,00 часова. 

Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први 

наредни радни дан до 12,00 часова. Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на 

адресу наручиоца: Дом здравља ``ДР НИКОЛА ЏАМИЋ`` ВРЊАЧКА БАЊА, ул. Краљевачка 

бр.21, Врњачка Бања, са назнаком ``ПОНУДА ЗА ЈН 1 Набавка два санитетска возила путем 

финансијског лизинга – НЕ ОТВАРАЈ ``, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

 

8.ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати 16.03.2018.год. у 12,30 часова. Отварање 

понуда ће се обавити у просторијама ДОМА ЗДРАВЉА „Др НИКОЛА ЏАМИЋ“ ВРЊАЧКА БАЊА. 
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Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају 

имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда. 

 

9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: 

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од најдуже 25 дана од дана отварања 

понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана 

од дана њеног доношења. 
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III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или 

услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, 

место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

 

Предмет набавке је набавка два нова санитетска возила путем финансијског лизинга :  

-на 36 једнаких месечних рата    

- уз учешће од 10% од бруто набавне вредности  

- Наручилац као прималац лизинга стиче право власништва по исплати задње рате лизинга  

- Наручилац као Примaлац  Лизинга је дужан да предмет лизинга осигура  код друштва за 

осигурање по избору Даваоца Лизинга (Давалац лизинга је дужан да наведе минимум три 

осигуравајуће куће код којих је могуће осигурати возило) и то од следећих ризика: Потпуно –

ауто осигурање са укљученим ризиком од утаје и крађе у СРБ, без учешћа у штети 

-Инструменти обезбеђења лизинга: 

 специјално пуномоћје оверено код нотара и 5 бланко меница  

-Месечна рата је фиксна у  ЕУР за цео период трајања уговора 

 
 Понуђена возила морају бити у складу са важећим законским прописима Републике 

Србије, Правилником о подели моторних возила и прикључних возила и техничким условима 

за возила у саобраћају на путевима и Законом о безбедности саобраћаја. 

 

- Понуђач мора да понуди потпуно нова санитетска возила. Под термином ``нова возила`` 

подразумевају се некоришћена санитетска возила са целокупном новом конструкцијом и 

уграђеним потпуно новим деловима, прозведена 2017. године или касније и која се након 

испоруке први пут региструју. 

 

- За сваку могућу неусаглашеност карактеристика санитетских возила са законима, 

правилницима и стандардима Републике Србије и / или Европске уније у потпуности 

одговара испоручилац санитетских возила. 

 

- Сви материјали од којих су израђена санитетска возила не смеју ни на који начин 

здравствено да штете свима онима који су у контакту са возилом (путници, возачи, 

случајни пролазници – пешаци). 

 

- Понуђач ће техничке карактеристике доказивати каталогом, проспектом или неким 

другим документом на српском језику који мора да садржи доказ за све захтеване 

тачке из техничке спецификације предмета јавне набавке.  

 

- Понуђена добра не могу имати мање опреме од најнижег пакета опреме у стандардној 

понуди произвођача, а морају имати сву захтевану опрему. 

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ тражених возила: 

 

KАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЗИЛА: 

 
Moтор: дизел, мин. EURO 6. 

Снага мотора: мин. 95 kW. 

Запремина мотора: максимално 2000ccm 

Дужина возила: 5350 - 5450 mm. 

Ширина возила без ретровизора: 1950-2050 mm. 

Висина возила: 2200-2300 mm. 



Конкурсна документација за ЈН1 7 

Димензије санитетског простора (минималне пре опремања): 

- дужина 3100-3200 mm, 

- ширина 1850-1900 mm у најширем делу  

- Висина 1600-1700 mm. 

Запремина товарног дела: максимално 10 m3 

Бруто носивост возила: максимално 3.300 kg 

Међуосовинско растојање : 3.400 – 3.500 mm 

Mењач: мануелни, минимум 6 брзина и рикверц. 

AIR BAG за возача  

Серво управљање 

Систем против блокаде точкова - ABS 

Kонтакт кључ са електронским кодом против крађе 

Централно закључавање 

Простор за возача са 1+2 седишта (возач, доктор и медицински техничар), одвојен од простора за 

смештај пацијента.Седишта са наслонима за главу и сигурносним појасевима, а седиште возача 

подесиво по висини и нагибу. 

Клима уређај  

Радио , MP3 player са звучницима 

 

Oбележавање возила се врши рефлектујућом фолијом саграфичким симболима и исписивањем 

назива корисника на вратима.Стакла на болесничком простору затамњена фолијом. 

ECE R65 сертификована LED светлосна конзола ширине мин. 1400 mm са 2 светлосне групе. 

Електронска хорна за завијајућиим тоном, мин. 12V 100W, 300mA/7,8A.Два ECE R65 

сертификована плава блинкера напред у бранику. 

Унутрашњост болесничког простора треба да буде комплетно обложена полиестерским 

оплатама са комбинацијом ABS пластике.  

На левој страни возила се уграђује орман целом висином прилагођен додатној опреми типа: 

дефибрилатор, аспиратор, респиратор, удлаге, торбе и ситан санитетски материјал.Орман је 

фиксиран преко челочних ојачања која служе за сигурну фиксацију свих додатних уређаја који се 

фиксирају на њему. 

Плафон возила израђен од полиестера.Мора поседовати канале за равномерно расхлађивање 

простора, 2 прохромска рукохвата целом дужином фиксираних на ојачања, као и инфузиони бокс 

за две боце. 

Преграда возачког и болесничког простора са шибер стаклом за говорну комуникацију.Са 

болесничке стране глатки полиестер са лекарским седиштем.Са стране возачког простора 

аутотапацир.  

Под возила  израђен на ојачаној тврдој подлози (водоотпорном шперу) пресвучен 

висококвалитатним подолитом бочно уоквиреним хоклером и испустом за отицање воде 

приликом прања.Под возила антистатик са противклизним слојем киселоотпоран и 

антибактеријски. 

Kлизна бочна и задња врата  пресвучена полиестерским оплатама са изолацијом, а на стаклима 

фолије које пружају једносмерну видљивост. 

Цео ентеријер болесничког простора се израђује тако да сви спојеви буду заливени и делују као 

јединствена компактна целина, а у случају потребе да се могу лако демонтирати.Дизајн 

ентеријера беле боје и све оплате са термо звучном изолацијом без хладних мостова.  

Инсталација водова 12V посебно изведена са акумулатора независно од стандардне 

инсталације возила,  сва инсталација  проведена кроз фиксирана панцир црева. Сваки прикључак 

и потрошач поред главног осигурача  обезбеђен посебним осигурачем лако доступним на 

командној табли. На орману  уграђене 3  утичнице за напајање 12V,  (напајање за ЕКГ, 

мониторинг или дефибрилатор.)  

Кровни двосмерни вентилатор снаге мин 40W  са протоком мин. 450m3/h. 
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Грејање болесничког простора. Сертификовани независни дизел ваздушни грејач од 5KW. 

Користи гориво из резервоара и може да ради независно од рада мотора. 

Климатизација болесничког простора, или посебним клима уређајем, или надоградњом 

основног клима уређаја. 

У полиестерској плафоњери усађена циљана независна светла у зони изнад носила што 

омогућује циљано осветљење комплетног тела пацијента. Целом дужином возила уграђена 

неонска или ЛЕД расвета. Сва светла се укључују независно са командне табле у болесничком 

простору. 

Седишта. Укупан број седишта у болесничком делу 3. Сва седишта анатомска са појасевима за 

везивање у три тачке. Једно седиште на прегради супротно од правца вожње и два седишта на 

десној страни у правцу вожње. 

Светлећи рукохвати. Рукохвати на бочним и задњим вратима дужине од мин 1м који у себи 

садрже ЛЕД осветљење тако да је само тело рукохвата просветљено за лако уочавање у мраку. 

Додатна опрема. ПП апарат, канта за отпатке.  

 

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА 

1. Спољни бочни бокс максималних димензија 500mm  x 1100mm, интегрисан у леву страну 

возила иза возачких врата, са вратима која се отварају на горе и поседују браву за закључавање 

бокса за неометену замену две кисеоничке боце без уласка у болеснички простор 

- Две носеће конструкције са фиксатором кисеоничке боце 10 л у левом боксу 

- Кисеоничка боца 10 л -1 ком. 

- Развод кисеоника са умањивачем притиска, протокомером и овлаживачем  

- Кардиолошка столица 

 

2. Аутоматско санитетско склопиво дводелно носило 

• Расклопиво носило са точковима са одговарајућим појасевима, са могућношћу блокирања 

носила у лежишту, носило се састоји од одвојивог лаког алуминијског носила које се фиксира на 

колица са склопивим ногама, носило треба да поседује ручице за ношење, дужина носила мин. 

1900 mm, ширина носила мин. 500 mm, могућност подешавања узглавља до 65 степени и ногу до 

15 степени,  носивост мин.160 кг, душек пресвучен материјалом који се лако пере и дезинфикује. 

        

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Плаћање путем финансијског лизинга, на 36 месечних рата 

Захтев у погледу гаранције: 

Гарантни период за возило је минимум 2 године, почев од дана преузимања возила.  

Гаранција на каросерију је  минимим 6 година.  

Гаранција на боју минимум 2 године 

Гаранција 2 године на комплетну опрему  

Гаранција 2 година на уграђена носила. 

 

Захтев у погледу рока испоруке робе: 

Рок испоруке робе не може бити дужи од 30 дана од закључења уговора о јавној набавци. 

Захтев у погледу места испоруке робе: 

Место испоруке је фцо магацин/продајни салон продавца 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 

76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и 

то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

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

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

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

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона): Потребно је доставити као доказ : 
-Важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) - Решење Народне банке Србије за обављање 

послова финансијског лизинга (за даваоца лизинга) 

 

5)  Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. 

Закона). 

6) Потписана изјава да немају забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде.( Образац бр.7-Изјава да нема забрану обављања делатности-стр 35.) 

 

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

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и 

услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити 

преко подизвођача. 

Напомена:  

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности 

јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, 

понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача, којем је поверио 

извршење тог дела набавке.  

 

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

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а додатне услове 

испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност 

тог услова.  
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2. ДОДАТНИ УСЛОВИ: 

 

Неопходно је да је: 

2.1 Понуђач овлашћени увозник, дистрибутер и сервисер возила које нуди, или да достави 

овлашћење од дистрибутера за учествовање у јавној набавци,  

2.2.- Достави списак овлашћених сервиса 

2.3. -Доставити Решења АЛИМС-а за медицинску опрему. Приликом испоруке возила доставити 

Уверење агенције за безбедност саобраћаја о пренамени возила у амбулантно возило. Пренамена 

возила мора бити извршена у складу са законском регулативом РС.  

2.4. - Технички капацитет: 

-Да је понуђач испоручио најмање 10 возила са стандардом ЕН1789. 

Доказ: Извештаји о испитивању за испитана возила од стране акредитоване установе. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за ЈН1 11 

 

 

 

3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

 

• Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 

• Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, 

односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 

Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 

кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 

понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 

кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 

законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и 

физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

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

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

• Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 

управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 

приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

• Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 

делатности – Доказ: Потребно је доставити:  

 

1.Фотокопија важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона, и то дозволу Народне банке Србије за обављање 

послова финансијског лизинга 

 

• Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, 

дат у конкурсној документацији). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног 

лица понуђача и оверена печатом. 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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• Пред наведеног потребно је доставити и : КАТАЛОГ ЗА ПОНУЂЕНО ДОБРО где су 

уписане техничке карактеристике понуђеног добра, као и СПИСАК ОВЛАШЋЕНИХ 

СЕРВИСЕРА И ПРОДАВAЦА, АДРЕСУ И КОНТАКТ ТЕЛЕФОН. Код заједничке 

понуде доставити споразум између понуђача. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави 

наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. 

тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 

набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. 

став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

Испуњеност Додатних услова: 

Доказ 

 2.1 –Фотокопија уговора о пословној сарадњи са генералним увозником за марку возила које 

понуђач нуди или Овлашћење од дистрибутера за учествовање у јавној набавци  

 

 2.2.- Списак овлашћених сервиса,оверен са потписом овлашћеног дистрибутера возила 

  

2.3. -Доставити Решења АЛИМС-а за медицинску опрему. Приликом испоруке возила доставити 

Уверење агенције за безбедност саобраћаја о пренамени возила у амбулантно возило. Пренамена 

возила мора бити извршена у складу са законском регулативом РС. 

  

2.4. - Технички капацитет: 

-Да је понуђач испоручио најмање 10 возила са стандардом ЕН1789. 

Доказ: Извештаји о испитивању за испитана возила од стране акредитоване установе. 

 
 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на 

основу извештаја 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 краћи од пет дана, не достави на 

увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

 

 

Понуђач који је регистрован у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде, 

односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог 

закона,али је у обавези да о томе обавести наручиоца достављањем одговарајуће изјаве на свом 

меморамдуму .Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди и/или изјави интернет 

страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 

електронском облику. 
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Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 

доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 

оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним 

органом те државе. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

државе. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику.  

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 

пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Дом здравља ``Др Никола Џамић`` Врњачка Бања, ул. Краљевачка  

бр.21, 36210 Врњачка Бања, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку ЈН 1 Набавка два 

санитетска возила путем финансијског лизинга - НЕ ОТВАРАЈ”. Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до рока наведеног у јавном позиву. 

    

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 

Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 

понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

   

Понуда мора да садржи: 
1) Попуњен (свака ставка попуњена), печатом оверен и потписан Образац понуде ( Образац бр.1 у 

конкурсној документацији), 

2) Попуњен, печатом оверeн и потписан Образац структуре цена (образац бр.2 у конкурсној 

документацији), 

3) Достављене доказе о испуњености обавезних услова из члана 75 ЗЈН, наведене у делу 

конкурсне документације упутство како се доказује испуњеност услова, на страни 12 

4) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о независној понуди ( образац бр.3 у 

конкурсној документацији), 

5) Попуњен, печатом оверeн и потписан -Образац бр.4 – образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 

75. ст. 2. Закона, (образац бр.4 у конкурсној документацији), 

6) Попуњен, печатом оверeн и потписан модел уговора (образац бр.5 у конкурсној документацији) 

чиме понуђач потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 

7) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац трошкова припремања понуде ( образац бр.6 у 

конкурсној документацији 

8) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјава о забрани обављања делатности ( образац 

бр.7 у конкурсној документацији 

 

9) Садржај документације  која се предаје. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

Ова понуда није обликована по партијама.  
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4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. Понуде са варијантама неће се разматрати. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  Дом здравља „Др Никола Џамић“ 

Врњачка Бања , ул. Краљевачка бр.21,Врњачка Бања  ,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку ЈН 1 – Набавка два  санитетска возила путем финансијског 

лизинга - НЕ ОТВАРАТИ” или  

„Допуна понуде за јавну набавку ЈН 1 - Набавка два санитетска возила путем финансијског 

лизинга - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку ЈН 1 – Набавка два санитетска возила путем финансијског 

лизинга - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку ЈН 1 – Набавка два санитетска возила путем 

финансијског лизинга - НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести 

називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

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 Обрасцу понуде (образац бр.1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (образац бр.1) 

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 

изјаве – образац бр.3а.). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 
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Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 

који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. :  
. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 

изјаве – образац бр. 3а.). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 

набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Плаћање путем финансијског лизинга, на 36 месечних рата. 

На дан примопредаје предмета лизинга, наручилац је у обавези да плати учешће у висини од 10% 

од бруто цене возила, манипулативне трошкове, трошкове уписа у Регистар финансијског 

лизинга и трошкове кредитног бироа увећане за припадајући ПДВ. 

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

9.3 Захтев у погледу гаранције: 

Гарантни период за возило је минимум 2 године, почев од дана преузимања возила.  

Гаранција на каросерију је  минимим 6 година.  

Гаранција на боју минимум 2 године 

Гаранција 2 године на комплетну опрему  

Гаранција 2 година на уграђена носила. 

9.4 Захтев у погледу рока испоруке робе: 

Рок испоруке робе не може бити дужи од 30 дана од закључења уговора o jaвној набавци. 

9.5. Захтев у погледу места испоруке робе: 

Место испоруке је фцо магацин/продајни салон продавца 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

Укупна цена мора бити исказана у динарима или у еврима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да 

ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност..  

Цена је фиксна и не може се мењати.  

За финансијски лизинг- понуђачи могу цену исказати у динарима или у еврима, с тим што ако 

понуђач цену искаже у еврима, наручилац ће за прерачун у динаре користити одговарајући 

средњи девизни курс НБС на дан отварања понуда. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 

92. Закона. 
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Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима.    

Уколико је понуда дата у еврима, Наручилац ће у том случају сва плаћања учешћа, месечних рата 

и осталих трошкова вршити по средњем курсу НБС на дан доспећа обавеза   

 

 

Укупна вредност понуде укључује и лизинг накнаду и друге трошкове који настају закључењем 

уговора о финансијском лизингу. 

 Понуђене цене морају бити фиксне и непромењиве све до коначне реализације предмета јавне 

набавке.  

Промена вредности уговорене каматне стопе, односно промена висине лизинг накнаде, за време 

важења уговора није дозвољена.  

Наручилац може пре истека уговореног рока, исплатити целокупан износ преостале лизинг 

накнаде.  

Наручилац је дужан да даваоца лизинга обавести о намери превремене отплате најкасније 90 

дана пре дана отплате.  

 

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 

СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ 

МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, 

ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА 

И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 

привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 

Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике. 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца Дома 

Краљевачка бр21, електронске поште на e-mail jndzvb@gmail.com  , или факсом на број 036/611-

744. ] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном 

облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници.  

Пријем докумената је само  у радном времену –од 07-15 часова. 

Уколико је документ примљен факсом, путем e-мaila  после радног времена сматраће се да је 

примљен наредног радног дана. 

Обавеза потврде сваког документа – када је то неопходно као доказ да је достављање извршено 

(за доставу: одлуке о додели уговора, о признавању квалификације, закључењу оквирног 

споразума, захтева за заштиту права, односно допуну захтева). 

За остала документа - претпоставка је да је достављање извршено, осим ако страна која није 

извршила потврду пријема документа достављеног на наведени начун, не докаже супротно. 

mailto:jndzvb@gmail.com
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, за ЈН 1 набавка два санитетска 

возила путем финансијског лизинга.  

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 

подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 

конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 

дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 

захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) 

код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити 

као неприхватљиву.  

 

15.ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем, односно група 

понуђача, у обавези је да на дан потписивања Уговора о јавној набавци достави Наручиоцу: 

 безусловну, бланко соло меницу за добро извршење посла (у случају групе понуђача,ово 

се односи на Испоручиоца), менично овлашћење и копију депо картона, са клаузулом 

„неопозива“, „без приговора“ и „на први позив платива“ у висини од 10% од укупно 

уговорене цене без ПДВ-а, коју ће Наручилац вратити понуђачу 10 (десет) дана након 

истека рока за коначно извршење уговорне обавезе. 

Уколико понуђач не достави тражено средство обезбеђења у моменту закључења уговора, уговор 

неће бити закључен, обзиром да ће Наручилац поништити одлуку о додели уговора и уговор 

може да додели првом следећем најповољнијем понуђачу. 

Меница мора бити регистрована у регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач 

мора да достави и копију захтева за регистрацију меница, који је оверен од пословне банке 

понуђача. 

У случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе, изврши их делимично или касни са 

извршењем уговорних обавеза, Наручилац ће активирати менице. 

 

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ 

СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у 

складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није 
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истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан 

је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро 

извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 

гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без 

ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење 

уговорне обавезе. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 

обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 

 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 

ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.  

 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У случају истог понуђеног 

рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи 

гарантни рок. 

 

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу да је поштовао све 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 изјаве о поштовању обавеза из члана 75 став 2 дат у конкурсној 

документацији). 

  

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица сноси понуђач. 

 

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 

заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у 

конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 

поступања наручиоца противно одредбама овог закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији.  

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 

jndzvb@gmail.com, факсом на броj 036/611-744 или препорученом пошиљком са повратницом. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим ако овим законом 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 седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне 

набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од страненаручиоца три 

дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 

подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне 

недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
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Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

Одредбе ст. 3. и 4. овог члана не примењују се у случају преговарачког поступка без објављивања 

позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовао 

у том поступку. 

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о 

признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту 

права је десет дана од дана објављивања одлуке наПорталу јавних набавки, а пет дана у поступку 

јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног 

споразума у складу са чланом 40а овог закона. 

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 из ст. 3. и 4. Овог члана, 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 не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана 150. овог закона. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет најскасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту 

права. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије 

уплати таксу од: 

1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без 

објављивања позива за 

подношење понуда; 

2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена 

вредност није већа од 

120.000.000 динара; 

3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је 

процењена вредност већа од 

120.000.000 динара; 

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 

процењена вредност није већа од 

120.000.000 динара; 

5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир 

процењених вредности свих 

оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама; 

6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен 

уговор, ако се захтев за 

заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара; 

7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене 

цене понуђача којима су 

додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та 

вредност већа од 120.000.000 динара. 

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на 

писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 
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Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу 

на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 
Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака 

странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за 

заштиту права. Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. 

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке 

комисије о поднетом захтеву за заштиту права. 

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни 

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

 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року 

од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права..  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 

подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
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        Образац бр.1 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ЈН 1 – Набавка два 

санитетска возила путем финансијског лизинга 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је 

да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-  јавна набавка  добара ЈН 1 Набавка два санитетска возила 

путем финансијског лизинга 

 

Укупна цена без ПДВ-а –за два санитетска 

возило 

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом – за два санитетска 

возила 

 

 

Укупна цена финансијког лизинга са пдв-ом за 

два санитетска возила 

 

 

Укупно два санитетска возила + фин.лизинг (без 

пдв-а) 

 

Укупно два санитетска возила +фин.лизинг (са 

пдв-ом) 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Рок испоруке 

 

 

 

Гарантни период 

 

 

 

Место испоруке 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац 

понуде за сваку партију посебно. 
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Образац бр.2 - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ          Назив понуђача 

_________________________ 

Адреса_________________________________ 

Тел./факс_______________________________ 

Контакт особа ___________________________ 

Табела бр.1 
 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ ИСПОРУЧИОЦА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Редни 

број 

 Опис Износ у динарима Износ у еврима 

1. Јединична набавна вредност 

предмета јавне набавке без 

ПДВ-а 

  

2. ПДВ (      %)   

3. Јединична вредност предмета 

јавне набавке са ПДВ-ом 

(3=1+2) 

  

4. Вредност набавке за два 

возила са ПДВ-ом 

(4=3х2) 

  

 

Табела бр. 2 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ ДАВАОЦА ЛИЗИНГА 

Редни 

број 

Опис Износ у динарима Износ у еврима 

1. Укупан износ камате за период трајања 

лизинга (36 месеци) 
  

2. Учешће  10% од бруто набавне вредности    

3. Укупан износ ПДВ- а на камату   

4. Трошкови обраде захтева   

5. Трошкови уписа Уговора у регистар 

финансијског лизинга-Агенција за 

привредне регистре 

  

6. Трошкови кредитног бироа   

7. Број рата                                    36 

8. Износ  месечне рате   

9. Цена опције откупа предмета лизинга 

(преостала вредност предмета лизинга 

након уредне уплате последње рате) 

0,00 динара / евра 
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10. Трошак превремене отплате преостале 

лизинг накнаде (унети вредност у % 

неамортизоване вредности предмета 

лизинга 

 

11. БРУТО НАБАВНА  (са пдв-ом) 

ВРЕДНОСТ ЈЕДНОГ ВОЗИЛА ПУТЕМ 

ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА 

(2+5+6+(7x8)), односно нето набавна 

вредност(без пдв-а) 

 

_______________ 

(са пдв-ом) 

 

_______________ 

(без пдв-а) 

 

_______________ 

(са пдв-ом) 

 

_______________ 

(без пдв-а) 

12. БРУТО НАБАВНА  (са пдв-ом) 

ВРЕДНОСТ ЗА ДВА ВОЗИЛА ПУТЕМ 

ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА 

(2+5+6+(7x8)), односно нето набавна 

вредност(без пдв-а) 

 

_______________ 

(са пдв-ом) 

 

_______________ 

(без пдв-а) 

 

_______________ 

(са пдв-ом) 

 

_______________ 

(без пдв-а) 

Место: ________________       Понуђач 

Датум: _______________                    ___________________ 

 

ВАЖНО: Понуђачи су дужни да доставе попуњен модел уговора о финансијском лизингу, 

попуњен модел уговора о испоруци и план отплате.Наведена документа морају бити 

оверена потписом и печатом овлашћеног лица Даваоца лизинга, у супротном понуда ће 

бити неважећа. 

 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

Табелу бр.1 у Обрасцу структуре цене попуњава испоручилац предмета јавне набавке 

 

• Под редним бројем 1 попуњава се набавна вредност предмета јавне набавке без ПДВ-а; 

• Под редним бројем 2 попуњава се ПДВ; 

• Под редним бројем 3 попуњава се вредност предмета јавне набавке са ПДВ-ом; 

• Под редним бројем 4 попуњава се укупна вредност предмета јавне набавке са ПДВ-ом за 

два возила 

•  

Табелу бр.2 у Обрасцу структуре цене попуњава давалац лизинга 

 

• Под редним бројем 1 попуњава се укупан износ камате за период трајања лизинга (36 

месеци); 

• Под редним бројем 2 попуњава се износ учешћа од од 5% од бруто набавне вредности +ПДВ 

на нето набавну вредност возила ; 

• Под редним бројем 3 попуњава се укупан износ ПДВ-а на камату; 

• Под редним бројем 4 попуњава се износ трошкова обраде захтева; 

• Под редним бројем 5 попуњавају се трошкови уписа Уговора у регистар финансијског 

лизинга; 

• Под редним бројем 6 попуњавају се трошкови кредитног бироа; 

• Под редним бројем 7 утврђен је број рата; 

• Под редним бројем 8 попуњава се износ месечне рате и  

• Под редним бројем 9 попуњава се бруто и нето(са и без пдв-а) набавна вредност возила 

путем финансијског лизинга. 
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• Под редним бројем 10 попуњава се износ месечне рате и  

• Под редним бројем 11 попуњава се бруто и нето(са и без пдв-а) набавна вредност једног 

возила путем финансијског лизинга. 

• Под редним бројем 12 попуњава се бруто и нето(са и без пдв-а) набавна вредност за два 

возила путем финансијског лизинга. 
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Образац бр.3 -  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке ЈН 1 Набавка два санитетска возила путем финансијског 

лизинга, за потребе Дома здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 

Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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 Образац бр.4-  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....................................................................[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке ЈН 1 Набавка два санитетска возила путем финансијског 

лизинга, за потребе Дома здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, поштовао је 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права 

интелектуалне својине. 

 

 

 

          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.5 -  МОДЕЛ УГОВОРА  
 

У Г О В О Р   О   J А В Н О Ј   Н А Б А В Ц И 

 

Закључен дана ______________ 2018.године, у Врњачкој Бањи, између: 

1. Дома здравља ``Дом здравља Др Никола Џамић`` , из Врњачке Бање кога заступа 

директор др Весна Млићанин,спец.гин.и акушерства ( у даљем тексту:НАРУЧИЛАЦ-

купац-Прималац лизинга), чији је ПИБ : 104782314, МАТИЧНИ БРОЈ : 17670581  

и 2. ______________________________________, кога заступа _________________, у 

даљем тексту: (продавац-ИСПОРУЧИЛАЦ ЛИЗИНГА),  чији је Мат. Број : 

_____________, ПИБ : __________, и Тек.рачун : ___________________, код банке 

:____________________. 

3. .______________________________________, кога заступа _________________, у 

даљем тексту: (ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА),  чији је Мат. Број : _____________, ПИБ : 

__________, и Тек.рачун : ___________________, код банке : __________________. 

Основ уговора: 

ЈН бр._______________________________________________ 

Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Чл.1 

Предмет овог уговора је уређење међусобних права и обавеза наручиоца-купца, 

добављача-продавца и даваоца лизинга, у вези јавне набавке добара одн. купопродаје 

двоје нових САНИТЕТСКИХ ВОЗИЛА путем финансијког лизинга: марка возила 

___________, тип возила ___________, година производње ___________,број 

мотора_________________, број шасије___________________, снага 

мотора_____________, запремина мотора___________, маса празног 

возила____________________, облик и намена каросерије______________, врста 

__________, и то начина плаћања, начина испоруке и осталих елемената. Уговорне 

стране су сагласне да је наручилац/купац спровео отворени поступак јавне набавке ЈН 1 

Набавка два санитетска возила путем финансијског лизинга, те да је добављач/продавац 

доставио понуду број ____ од ______.год. (заводни број Дома здравља), која је као 

исправна, одговарајућа и прихватљива, оцењена као најповољнија и која је саставни 

део овог уговора. 

 

Члан 2. 

 Продавац се обавезује да ће за потребе купца извршити испоруку добра из чл.1 

овог уговора, у свему према прихваћеној понуди продавца, а купац се обавезује да ће 

извршити плаћање путем финансијског лизинга, по условима предвиђеним конкурсном 

документацијом за предметни поступак јн, и овим уговором. 

 

СУБЈЕКТИ УГОВОРА 

Члан 3. 

 

Субјекти овог уговора су: Наручилац-Купац (прималац лизинга),  Продавац 

(испоручилац предмета лизинга) и Давалац лизинга. 
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Давалац лизинга, као власник возила из члана 1. овог Уговора,уз задржавање 

права својине, преноси на Наручиоца (примаоца лизинга)  овлашћење држања и 

коришћења путничког аутомобила на рок од 3 године. 

Продавац (испоручилац предмета лизинга) се обавезује да Наручиоцу 

(примаоцу лизинга) достави добра из чл. 1.овог Уговора (у даљем тексту: возило) на 

начин и под условима из овог Уговора. 

Продавац (испоручилац предмета лизинга), преноси на Даваоца лизинга право 

својине над предметним возилом, ради њихове предаје Купцу (примаоцу лизинга)  на 

држање и коришћење. 

  

КВАЛИТЕТ 

Члан 4 

Квалитет добара из члана 1. овог Уговора мора у свему да одговара техничким и 

другим захтевима у складу са важећим прописима Републике Србије, Правилником о 

подели моторних возила и прикључних возила и техничким условима за возила у 

саобраћају на путевима и Законом о безбедности саобраћаја на путевима. 

 

ЦЕНА И ЊЕНА ПРОМЕНА 

Члан 5. 

 

Купац (прималац лизинга) и Продавац (испоручилац предмета лизинга) су се 

споразумели да цена добра из члана 1. Уговора буде следећа: 

 

Вредност два санитетска возила износи: __________________ динара/еур без 

ПДВ-а., односно ________________ динара/еур  са пдв-ом . 

Укупна вредност набавке два санитетска возила са  финансијским лизингом 

износи: ___________________  динара, односно ____________________ динара/еур  са 

пдв-ом. 

 

Купац ће испоручено добро из чл.1 овог уговора платити путем финансијског 

лизинга у 36 месечне рате и са учешћем од 10% од бруто набавне вредности. 

Уговоре о финансијском лизингу за возила описано у чл.1 овог уговора купац и 

давалац лизинга купац и давалац лизинга закључиће под условима и елементима које је 

давалац лизинга доставио у понуди бр._________ од ________________.  

Прво плаћање приликом склапања уговора о финансијском лизингу за једно 

возило износи: 

1.Учешће у износу од ___% од бруто цене ____________ дин/еур 

2.Манипулативни трошкови у износу од  ____________ дин/еур 

3.Остали трошкови     ____________ дин/еур 

 

Прво плаћање укупно за оба возила износи ____________ дин/еур.(уколико је 

валута ЕУР,сва плаћања ће бити извршена по средњем курсу НБС на дан плаћања) 

 

 

Наручилац може захтевати од даваоца лизинга да измени одређене чланове 

Уговора о лизингу који нису у складу са Законом који је купац обавезан да примењује 

или су ти елементи Уговора у супротности са пословном политиком купца. Купац не 

може захтевати од даваоца лизинга да мења комерцијалне и финансијске елементе 

Уговора о лизингу које је давалац лизинга дао у понуди  
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 Плаћањем последње рате лизинга предмет лизинга прелази у трајно власништво 

купца. Давалац лизинга се обавезује да након плаћања последње рате пренесе предмет 

лизинга у власништво Купца (примаоца лизинга), одн. да преда сва потребна документа 

ради уписа права власништва у корист купца. 

Купац (Прималац лизинга) ће извршавати сва плаћања за финансијски лизинг по 

средњем курсу НБС за ЕУР на дан доспећа, уколико је понуда дата ЕУР-има. 

Давалац лизинга је дужан да наведе минимум три осигуравајуће куће код којих 

је могуће каско осигурати возила у својој понуди,по усаловима наведеним у конкурсној 

документацији(потпуно каско осигурање без учешћа у штети).  

 

РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ 

Члан 6. 

 

 Рок испоруке добара је _________ дана од дана закључења уговора о јавној 

набавци. 

 Испорука возила извршиће се у седишту/продајном салону продавца 

(испоручиоца предмета лизинга)уз присуство овлашћених представника уговарача, који 

потписују записник о примопредаји. 

 

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 

Члан 7 

 

У случају неодговарајућег квалитета или у случају да се утврди да возило није у 

складу са понудом и захтеваним техничким каратеристикама, Купац (прималац 

лизинга) је овлашћен да не преузме возило, а Продавац (испоручилац предмета 

лизинга) је у обавези да недостатке отклони у року од 7 (седам) дана од дана пријема 

рекламације, односно да испоручи возило исте марке и карактеристика. 

 

ГАРАНТНИ ПЕРИОД 

Члан 8 

 

Гарантни услови и дужина општих и појединачних гаранција прецизиране су у 

гарантном листу који Продавац (испоручилац предмета лизинга) предаје Купцу 

(примаоцу лизинга) у моменту испоруке путничког аутомобила, заједно са сервисном 

књижицом и осталом документацијом. 

Гарантни период за возило је минимум 24 месеци, почев од дана преузимања 

возила.  

Гаранција на постојаност боје и лака минимум је две године. 

Гаранција на каросерију је  минимим 12 година. 

Редовно одржавање у гарантном року вршиће се у времену и интервалима како 

је предвиђено сервисном књижицом. 

Ванредно одржавање вршиће се по потреби у случају кварова који не подлежу 

гаранцији.  

Одржавање у гарантном року: извршење услуге, уградња делова, потрошног 

материјала и додатне опреме наплаћиваће се по ценама из званичног ценовника 

Продавца (испоручиоца предмета лизинга). 

У току трајања гарантног рока Продавац (испоручилац предмета лизинга) се 

обавезује да све евентуалне кварове који се појаве, поправи без накнаде у законском 

року и под условима предвиђеним у гарантном листу.  
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У случају да обавезе из претходног става овог члана не уради у предвиђеном 

року, Продавац (испоручилац предмета лизинга)  је дужан да возило замени новим. 

 

Члан 10. 

 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Продавац (Испоручилац лизинга)   је дужан да на дан закључења овог Уговора Купцу  

(примаоцу лизинга), достави: 

 

- безусловну, бланко соло меницу за добро извршење посла, менично овлашћење и 

копију депо картона, са клаузулом „неопозива“, „без приговора“ и „на први позив 

платива“ у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, коју ће Купац  

(прималац лизинга) вратити  Продавцу (испоручиоцу предмета лизинга) 10 (десет) 

дана након истека овог Уговора, 

 

Уколико Продавац (Испоручилац предмета лизинга)   не достави тражено средство 

обезбеђења у моменту закључења Уговора, Купац (прималац лизинга) је овлашћен да 

не закључи овај Уговор, поништи одлуку о додели Уговора и Уговор додели првом 

следећем најповољнијем понуђачу. 

Меница мора бити регистрована у регистру меница Народне банке Србије, а као доказ 

Продавац (испоручилац предмета лизинга и давалац лизинга) морају  доставити  и 

копију захтева за регистрацију меница, који је оверен од пословне банке Продавца 

(испоручиоца предмета лизинга и даваоца лизинга). 

У случају да Продавац (испоручилац предмета лизинга и/или Давалац лизинга) не 

изврши своје уговорне обавезе, изврши их делимично или касни са извршењем 

уговорних обавеза, Купац  (прималац лизинга)  је овлашћен да активира менице. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 11. 

 

Наручилац  (прималац лизинга) задржава право да једнострано раскине овај 

Уговор уколико Продавац (испоручилац предмета лизинга)  касни са испоруком више 

од 8 (осам) дана, односно ако испоручено путничко возило не одговара понуди 

бр.________ од ________________. 

 

РЕШAВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 12. 

 

Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове, поводом овог 

Уговора,  решавати споразумно. 

 

У случају да се не могу сагласити о спорним питањима Уговорне стране су 

сагласне да је за  решење спора надлежан Привредни суд у Краљеву. 

 

Овај Уговор може бити измењен или допуњен само сагласношћу воља 

Уговорних страна.  
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ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 

 

Уговорне стране су сагласне да се на све што није изричито регулисано 

одредбама овог Уговора примењују одредбе Закона о облигационим односима 

(“Сл.лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, “Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93, 22/99 и 

44/99). 

 

Саставни део овог Уговора је Конкурсна документација ЈН 1 набавка два 

санитетска возила путем финансијског лизинга и Понуда овде Продавца 

(испоручиоца предмета лизинга) назначена у преамбули Уговора. 

 

Продавац (испоручилац предмета лизинга) је обавезан да у року од 5 (пет) дана 

од дана настанка пословне промене о истој писаним путем  обавести  Наручиоца 

(примаоца лизинга). Наручилац је дужан да достави потребну документацију коју 

Давалац лизинга од њега захтева у року од 7 дана од потписивања овог Уговора. 

 

Уговор ступа на снагу даном потписивања Уговора од стране  свих Уговорних 

страна и важи до коначног испуњења свих уговорених обавеза. 

 

Уговор је рађен у 6 (шест) истоветних примерка од којих су: 3 (три) за Купца 

(примаоца лизинга) и 2 (два) за Продавца(испоручиоца предмета лизинга) и 1 (један) за 

Даваоца лизинга. 

 

 

П Р О Д А ВА Ц -ИСПОРУЧИЛАЦ ЛИЗИНГА:             К У П А Ц: 

 

___________________________                                         ___________________________ 

 

 

                                          Д А В А Л А Ц   Л И З И Н Г А: 

 

                                          ______________________________  
 
Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити 
доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке. 
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 Образац бр.6 - 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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ОБРАЗАЦ бр.7 ИЗЈАВЕ О НЕПОСТОЈАЊУ ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА 

ДЕЛАТНОСТИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА 

 

 

ПОНУЂАЧА  ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА 

СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 

 

 
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да немамо забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 

 

 

 

 

 

 

     Датум                                                    М.П.                                           Понуђач 

   (потпис одговорног лица) 

                                                                                                                  

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


