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И ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Клиника за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“
Адреса: Вишеградска 26,Београд,
Internet stranica: www.lazalazarevic.rs
Email :nabavnasluzba@lazalazarevic.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку,јавна набавка мале вредности, у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 01/2020 су добра – НАБАВКА ВОЗИЛА .
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 01/2020 су добра – НАБАВКА ВОЗИЛА
– назив и ознака из општег речника набавке - 34130000 моторна возила за превоз робе
6. Контакт (лице или служба)
Контакт: Весна Стајић - службеник за јавне набавке тел. 011/3636-482
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На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) упућује се:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

* Наручилац: Клиника за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“ Београд,Вишеградска бр.
26
Internet stranica: www.lazalazarevic.rs
* Здравствена установа
* Врста постука: јавна набавка мале вредности.
* Врста предмета: добра
* Предмет јавне набавке: Набавка возила
* Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији:
лимузине-34130000 моторна возила за превоз робе.
* Критеријум за избор најповољније понуде је: најнижа понуђена цена.
* Преузимање конкурсне документације: сви заинтересовани понуђачи могу извршити са
интернет странице наручиоца,на Порталу јавних набавки.
* Понуђачи су у обавези да своје понуде, доставе у року од 8 ( осам ) дана од дана
објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки , и то најкасније до 09,00 часова
последњег дана истека рока.Уколико последњи дан истека рока за достављање понуда, падне
у нерадни дан или у суботу, понуде се могу доставити следећи радни дан до 09,00 часова.
* Понуде се достављају обавезно у затвореним ковертама са назнаком „Понуда за ј.н.м.в. бр.
01/2020 – Набавка возила - не отварати „ на адресу Клинике за психијатријске болести „Др
Лаза Лазаревић“ Београд, ул. Вишеградска бр. 26. На полеђини коверте обавезно навести
назив понуђача, тачну адресу, контакт особу и телефон.
Понуда се може доставити поштом или непосредно на писарницу наручиоца, до последњег
дана рока без обзира на начин на који су послате.
* Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за достављање понуда дана
28.02.2020.г. у 10,00 часова, у просторијама наручиоца.
*За учествовање у поступку отварања понуда потребно је оригинал овлашћење. Представник
који нема оригинал овлашћење неће моћи да учествује у јавном отварању понуда .
*Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 5 (пет) дана од дана јавног отварања понуда.
*Лице за контакт:Весна Стајић Email :nabavnasluzba@lazalazarevic.rs
*Понуде се припремају и подносе у скаладу са конкурсном документацијом и позивом за
подношење понуда.
*Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове за учешће у поступку
јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, испуњеност ових услова
дужни су да докажу на начин прописан у члану 77. Закона о јавним набавкама, а како је
прецизирано у конкурсној документацији.
*Понуде са варијантама нису дозвољене. Важност понуде мора бити минимум 30 дана од дана
јавног отварања понуде.
*Сви остали детаљи везани за поступак јавне набавке дефинисани су у конкурсној
документацији.

М.П.

Председник комисије:
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II

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Понуђено возило мора 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 ново путничко возило. Под термином „ново возило“
подразумева се некоришћено путничко возило са целокупном новом конструкцијом и уграђеним
потпуно новим деловима и које се након испоруке први пут региструје.
За сваку могућу неусаглашеност карактеристикама путничког возила са законима,
правилницима и стандардима Републике Србије и / или Европске уније у потпуности одговара
испоручилац путничког возила и комби возила.
У овом техничком опису наводе се само карактеристике возила које су од примарне
важности за наручиоца.
Сви материјали од којих су израђена возила не смеју ни на који начин здравствено да
штете свима онима који су контакту са возилима.
Понуђач ће техничке карактеристике доказивати каталогом, проспектом 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 захтеване техничком спецификацијом.
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
– Теретно возило –
Р.б.

Назив

1.

2.

1.

Teretno vozilo
:
Fijat DOBLO
CARGO Maxi
1.4 95 ks
ili
odgovarajuće

Јед.
мере
3.

Колич.

Ком.

1

4.

Опис
5.

Опис понуђеног
возила
6.

*godina prizvodnje – 2019,
*boja vozila – bela pastelna,
*gorivo – bezolovni benzin,
*broj cilindara/ventila -04/16,
*radna zapremina (cm3) -1368,
*max snaga KW/KS -70/95,
*pogon – na prednje točkove,
*menjač – 5 brzina + R,
*standard – EURO 6,
*kočioni sistem – prednji
ventilirajući, zadnji doboši,
*potrošnja – kombinovano - 5,0,
*emisija CO2 (g/km) – 133,
*rezervoar za gorivo (l)-60,
*maksimalna dozvoljenatežina
(kg), – 2215
*korisna nosivost (kg) – 813,
*zapremina korisnog prostora (m3)
– 4.2,
*medjuosovinsko rastojanje (mm)
– 3105,
*dimenzija vozila d/š/v (mm) –
4756 x 1832 x 1880,
*dimenzije tovarnog prostora
d/š/v(mm) -2170 x 1714/1230 x
1305.
Standardna oprema na vozilu:
*CODE ključ,
*ABS+EBS (el. Dustribucija sile
kočenja),
*ESC (el. Kontrola stavilnosti) koja
sadrži MSR+ASR+Hil holter,
*vazduđni jastuk za vozača,
*Board kompjuter,
*Centralna brava sa daljinskom
komandom,
*servo upravljač podesiv po visini i
dubini,
*manuelni klima uredjaj,
*pokazivač spoljašnjetemperature,
*el. Podizači prednjih stakala,
*mehaničko podešavanje
spoljašnjih retrovizora,
*pregradni maetalni zid,
6 prstenova zapričvrđžšćivanje
tereta u tovarnom prostoru,
*desna bočna klizna vrata
*desna bočna klizna vrata,
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*poklopac sine desnih kliznih
vrata,
*rukohvat za suvozača,
*suvozačka kaseta sa
zaključavanjem,
*polica u kabini vozača,
*utičnica 12v u kabini vozača,
*radio sa blluetooth i USB
priključcima,
*zaštitne bočne lajsne u crnoj boji,
*čep arezervoara sa ključem,
*rezervni točak standardnih
dimenzija.

Остали услови:

-

Изабрани понуђач је у обавези да приликом примопредаје возила преда потврду која
мења Регистрациони лист о изваршеном техничком прегледу неопходну за
регистрацфију возила.
Потврда да је понуђач овлашћен за продају понулђеног типа возила издата од стране
произвођача или овлашћеног генералног заступника.
Рок испоруке: максимално 30 дана од дана закључења уговора.
Место испоруке :ФЦО продавац.
Критеријум за избор је најниже понуђена цена.
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III 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
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 понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар
- (Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра
надлежног Привредног суда);
2. Да понуђач 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 мита,
кривично дело преваре
- (Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова);
3. Да је понуђач за текућу годину измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине
-(Уверење Пореске управе Министарства финансија , уверење надлезне локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изборних локалних прихода)
4. Да Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
- (Потврда надлежног органа који води евиденцију издатих дозвола за обављење
одговарајуће делатности ).
5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.
- (Изјава понуђача дата на меморандуму, потписана и оверена печатом).

1.2.
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1)Понуђач располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и да најмање 3
године обавља делатност, која је предмет ове набавке, и да је остварио приход од
10.000.000,00 динара од вршења делатности која је предмет ове јавне набаке .
2)Да располаже одговарајућим техничким капацитетом; да је регистровани представник на
територији Републике Србије, има изграђену сервисну мрежу на територији Републике Србије,
те да има најмање пет (5) запослених који се баве делатношћу која је предмет ове јавне
набавке.
3)Финансијска гаранција
4)Уговори-ауторизација и сертификати
1.3.
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 3. Закона и услов
из члана 75. став 1. тачка 4. Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
1.4.
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. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУНјЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац Изјаве понуђача),којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из члана 75. И 76. ZJN
Изјава мора бити потписана од стране облашћеног лица понуђача и оверена печатом.Уколико
Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање,потребно
је да уз понуду достави овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од страна овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (Образац Изјаве подизвођача),потписану од стране овлашћеног лица подизвођача
и оверену печатом.
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________________________________________________________________________________
(назив понуђача)
На основу члана 77. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) дајемо следећу
И З Ј А В У
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да
испуњавамо услове утврђене чланом 75. И 76. Закона о јавним набавкама и конкурсном
документацијом за јавну набавку мале вредности (бр.01/2020)- набавка возила , и то:
1) да смо регистровани код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар;
2) да нисмо осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да
нисмо осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) да смо измирили доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије;
4) да имамо важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, (ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом), чију копију прилажемо у
прилогу.
5) да располажемо неопходним финансијским и пословним капацитетом (да смо позитивно
пословали у 2017, 2018. и 2019.години;
6) да располажемо довољним техничким и кадровским капацитетом за извршење предмета
јавне набавке:
Сагласни смо да у случају захтева наручиоца, уз изјаву, поднесемо и доказе о испуњености
прописаних услова у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама.
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да
- нисмо у сукобу интереса у вези за предметном јавном набавком и да ћемо одмах по
сазнању о постојању потенцијалног сукоба интереса обавестити наручиоца;
-да овом понуђачу није изречена ниједна правоснажна пресуда за учешће у криминалној
организацији или за корупцију, превару, прање новца или било који други облик привредног
криминала;
-да овај понуђач није починио повреде професионалних или етичких стандарда у свом
конкретном пословању.

Место и датум

м.п.

Потпис овлашћеног лица
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ИЗЈАВА О ИСПУЊАВА У ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

Под кривичном и материјалном одговорношћу подизвођач
________________________________________________________________________________
ПОТВРЂУЈЕ да испуњава услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама за учешће
у поступку јавне набавке мале вредности број 01/2020. годину, чији је предмет набавка
путничког возила .
1) да смо регистровани код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар;
2) да нисмо осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да нисмо осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) да смо измирили доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије;
4) да имамо важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, (ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом), чију копију
прилажемо у прилогу.

Потпис овлашћеног лица
М.П.

_______________________
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Важне напомене:
У случају да земља порекла робе није РС, понуђач доставља уговор о заступништву издат од
стране произвођача, односно овлашћења ауторизованог дистрибутера за учешће у конкретној
јавној набавци.
У случају да је земља порекла робе РС, а роба није из сопствене производње понуђача,
понуђач прилаже печатирану и потписану ауторизацију произвођача, односно овлашћење
ауторизованог дистрибутера одштампано на његовом меморандуму за учешће у конкретној
јавној набавци.
-

Докази о домаћим и међународним стандардима и атестима (приложити сертификате)

1) За сва понуђена добра треба доставити доказ, оригинал проспектни материјал
произвођача из ког се недвосмислено може утврдити да понуђени елемент одговара
захтеваном

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, на захтев наручиоца, 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.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци
који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
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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IV. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација може се преузима са Портала јавних набавки односно интернет
странице наручиоца у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Позива за подношење
понуда.
3. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуда се доставља у писаном облику, ИСКЉУЧИВО на обрасцима које понуђач добија
од наручиоца приликом преузимања конкурсне документације, лично, са Портала јавних
набавки односно интернет странице наручиоца.
Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, понуђач попуњава
читко, јасно и недвосмислено.
Понуда важи најмање 30 (тридесет ) дана од дана отварања понуде.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Клиника за психијатријске болести „Др Лаза
Лазаревић“,Београд,Вишеградска 26, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале
вредности добара – НАБАВКА ВОЗИЛА ,Ј.Н.М.В. бр.01/2020 -НЕ ОТВАРАТИ.”
Понуђачи су у обавези да своје понуде доставе у року од 8 (осам) дана од дана објављивања
Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки односно интернет странице наручиоца
и порталу „Службеног гласника Р.С.“ и то најкасније до 09,00 часова последњег дана истека
рока те се иста сматра благовременом.
Уколико рок истиче на дан који је нерадни по календару, као последњи дан наведеног рока
сматраће се први наредни радни дан до 09,00 часова.
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 наручулац 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.
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4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
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: Клиника за психијатријске
болести „Др Лаза Лазаревић“,Београд,Вишеградска 26. са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – НАБАВКА ВОЗИЛА , ЈН бр. 01/2020 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – НАБАВКА ВОЗИЛА , ЈН бр. 01/2020 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – НАБАВКА ВОЗИЛА , ЈН бр. 01/2020 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – НАБАВКА ВОЗИЛА ,ЈН бр. 01/2020 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, 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 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.

14

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.
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.
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. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
•
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
•
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
•
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
•
понуђачу који ће издати рачун,
•
рачуну на који ће бити извршено плаћање,
•
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
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.
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.
-

15 дана по испоруци

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција произвођача понуђеног добра у техничкој спецификацији:
– Теретно возило - не може бити краћа од 5 година за целокупно возило или 200.000
пређених километара;
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9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуга, извођења радова)
Наручена добра понуђач преузима у продајном месту – салону добављача.
Рок испоруке је максимум 20 дана од дана закључења Уговора. Уколико понуђач наведе дужи
рок за испоруку возила, његова ће се понуда одбити као неприхватљива.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена може бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, (образац. Бр ВИ Структура цене, табела 2. Тачка 10)
Цена у понуди може бити исказана ЕУР-има. За прерачун цене у динаре користићемо средњи
девизни курс Народне Банке Србије на дан када је започето отварање понуда.
У укупну вредност понуде морају бити урачунати сви трошкови (царина и сви други трошкови
који су везани за реализацију уговорене обавезе) и они се не могу посебно исказати ван
понуђене цене, фактурисати нити наплаћивати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона.
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА
Подаци који се тичу провера, објашњења, мишљења и поређења понуда, као и препоруке у
вези са доделом уговора неће се саопштавати понуђачима ни лицима која званично нису
укључена у поступак, док се не објави име изабраног понуђача. Уколико учесник у поступку на
било који начин покуша да утиче на комисију у току избора најповољније понуде, његова понуда
биће аутоматски одбијена.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу Клиника за психијатријске болести „Др
Лаза Лазаревић“Београд,Вишеградска 26, е-маил адресу nabavnasluzba@lazalazarevic, тел. бр.
011/3636 482, 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.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 01/2020 – НАБАВКА
ВОЗИЛА ”.
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.
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13. 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.
14. 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
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 10%, од укупне вредности уговора
без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико два или више понуђача имају исту понуђену цену за предметна добра, предност ће се
дати оном понуђачу који понуди дужи гарантни период за предметна добра.
17. ПОШТОВАЊјЕ 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, дат је у прилогу X конкурсне
документације).
18. КОРИШЋЕНјЕ 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.
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19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕНјЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице или
пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу а предаје Републичкој комисији. Захтев
за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил
nabavnasluzba@lazalazarevic.rs, или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за
заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту
права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана
пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права
долази до застоја 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 пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од
60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број
жиро рачуна: 840-3067884506, шифра плаћања: 253, позив на број јнмв 01/2020, сврха уплате:
Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга
ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
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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V. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности
НАБАВКА ВОЗИЛА , Ј.Н.М.В. број 01/2020.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (е-маил):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Ц) 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) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА Ј.Н. 01/2020 – НАБАВКА ВОЗИЛА ,
-Теретно возило
Цена у ЕУР-има
Укупна цена без ПДВ-а
Обрачунати ПДВ (20%)
Укупна цена са ПДВ-ом
За прерачун цене у динаре користићемо средњи девизни курс Народне Банке Србије на дан када је
започето отварање понуда.
5.1. Рок и начин плаћања:
- учешће
5.2. Рок испоруке:
Рок испоруке добра је __________________ (максимум 20 дана)дана од дана закључења Уговора
5.3. Место и начин испоруке:
Наручено добро Купац преузима у продајном месту – салону добављача, у седишту Продавца.
5.4. Гарантни период:
За целокупно возило________година (најмање 5 године на целокупно возило или 200.000 пређених
километара)
5.5. Рок за решавање рекламације (не дужи од 10 дана) је __________дана од дана сачињавања
записника о примопредаји.
5.6. Услови сервисирања и поправке:
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________
5.7. Рок важења понуде износи:________ (најмање 30) дана од дана отварања понуда.

Датум

Понуђач
М. П.

____________________

___________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може
да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
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VI. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Путничко возило са 2 седишта
Табела бр. 1.
Ред.
Број

Опис

Износ у ЕУР-има

1.

Набавна вредност предмета јавне набавке без ПДВ-а

2.

ПДВ 20%

3.

Вредност предмета јавне набавке са
ПДВ-ом (3= 1+2)

Датум:___________________

М.П.

Потпис понуђача
________________________

За прерачун цене у динаре користићемо средњи девизни курс Народне Банке Србије на дан када је
започето отварање понуда.
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.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
Београд, ________. год.
Дел. Број:
1. Клиника за психијатријске болести »Др Лаза Лазаревић«,Београд,Вишеградска 26.
(у даљем тексту овог уговора: Купац) кога заступа в.д. директора Клинике, дод. Др сци
мед Ивана Сташевић Карличић.
Шифра делатности:
Матични број:
Регистарски број:
ПИБ број:
Текући рачун:
Тел :

8610
07035683
2590019283
101994801
840-622661-74 који се води код Управе за трезор
011/3636 - 482

и
(у даљем тексту овог уговора: Продавац)
2. ________________________________, кога заступа ________________________________
Шифра делатности:
Регистарски број:
Матични број:
ПИБ број:
Текући рачун:
Тел:
закључили су

УГОВОР

О

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ДОБРА
Члан 1.

Предмет овог Уговора је Набавка возила , а према техничкој спецификацији конкурсне
документације за јавну набавку мале вредности број Ј.Н.М.В. 01/2020, која је дата у понуди и
чини саставни део овог уговора.
Члан 2.
Цена новог возила из члана 1. овог Уговора за _________________________________________
износи_______________ без урачунатог ПДВ-а , односно _____________________________ са
обрачунатим ПДВ-ом.
Члан 3.
Купац ће цену возила утврђену у члану 2. Овог Уговора платити путем ______ од дана
испоруке добра.
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Члан 4.
Рок испоруке возила је _________ дана од дана потписивања уовора између Купца и
Продавца, у свему у складу са Уговором
Члан 5.
Испорука возила из члана 1. овог Уговора извршиће се у Салону Продавца, уз присуство
Купца и Продавца , о чему ће одмах бити сачињен Записник о примопредаји, који ће потписати
сва три представника.
Члан 6.
Рок за решење рекламације је ________ дана од дана сачињавања записника о рекламацији.
У случају неоговарајућег квалитета или да возило није у складу са понудом број ______ од
___________ године Купац ће записнички констатовати евентуалне недостатке у квалитету.
Возило се неће преузети од стране Купца, а Продавац је обавезан да отклони недостатке или
испоручи друго возило у року од ___________(маx.10 дана).
Члан 7.
Гарантни услови и дужина гаранције прецизирани су у гарантном листу који Продавац предаје
Купцу у моменту испоруке возила заједно са сервисном књижицом и осталом документацијом.
Дужина гарантног рока се не може разликовати од датог у понуди број _________ од
_____________ године.
Редовно одржавање у гаратном 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 понуђача.
У току трајања гарантног рока Продавац се обавезује да све евентуалне кварове који се
појаве, поправи без накнаде у законском року и под условима предвиђеним у гарантном листу.
У случају да то не уради у предвиђеном року, Продавац је дужан да возило замени новим.
Члан 8.
Продавац је обавезан да приликом закључења уговора достави меницу за добро извршење
посла са одговарајућим меничним овлашћењем у висини од 10% од вредности уговора без
ПДВ.
Члан 9.
Овај уговор сматра се закљученим када га потпишу обе уговорне стране.
Уговор се може раскинути и пре истека рока у случају да друга страна не испуњава уговорене
обавезе, искључиво писменим путем са отказним роком од 30 дана.
Члан 10.
Продавац је у обавези да са Купцем закључи Споразум о поверљивости, у циљу заштите
података предметне јавне набавке.
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Члан 11.
За све што није предвиђено овим уговором примениће се одредбе Закона о облигационим
односима.
Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог Уговора, уговорне стране ће
решавати споразумно, а уколико у томе не успеју, надлежан је суд у Београду.
Члан 12.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два).

За Продавца
________________

За Купца :
в.д.директора Клинике »Др Лаза.Лазаревић«
_______________________________________
Доц.др сци.мед. Ивана Сташевић Карличић

Напомена:
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити
доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења
обавеза у поступку јавне набавке.
Понуђач је дужан да попуни модел уговора, парафира и овери сваку страну, чиме
потврђује сагласност са истим.
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ______________________, 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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IX 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 НАБАВКА ВОЗИЛА НА ЛИЗИНГ, бр. Ј.Н.М.В. 01/2020, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

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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X 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 ВОЗИЛА НА ЛИЗИНГ, Ј.Н.М.В. 01/2020, 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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