ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „Пут“ Нови Сад
21000 Нови Сад, Руменачка 150/а
Пиб: 100187770
Матични број: 08171963
Шифра делатности: 4211
Текући рачун: Комерцијална банка АД Београд
205-265920-56

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
У ПРВОЈ ФАЗИ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ
ЗА ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА, ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ,
ПРИКЉУЧНЕ И РАДНЕ МАШИНЕ И ПУТНИЧКА ВОЗИЛА
ПО ПАРТИЈАМА

САДРЖАЈ ПОНУДЕ:

ЈН 17/20-КП

ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА: 16.03.2020. године до 09,30 часова,
Руменачка 150/а.
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 16.03.2020. године у 13,00 часова.
У просторијама Јавног Комуналног Предузећа ''ПУТ'' Нови Сад,
Руменачка 150/ а
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА
Јавно комунално предузеће „ПУТ“
Руменачка 150а, Нови Сад
www.jkpput.rs
1.Предмет јавне набавке

Набавка резервних делова за транспортна средства, грађевинске машине, прикључне и радне
машине и путничка возила по партијама, ЈН 17/20-KП. Опрема и помоћни производи за превоз –
34000000 ( 34300000 - Делови и прибор за возила и њихове моторе и 34600000 – Разна опрема
за превоз и резервни делови)
Поступак се спроводи ради признавања квалификације за набавку резервних делова и
формирања квалификационе листе.
Предметна јавна набавка је обликована у 6 партија:
Партија 1: Резервни делови за теретна моторна возила и приколице марке: FAP, TAM,
MULTICAR, BONETТI, ZASTAVA IVECO, DAF, VOLVO, приколице „ГОША“ и „ГАЈИЋ“.
Партија 2: Резервни делови за путничка моторна возила марке: ЗАСТАВА (10, ЈУГО ТЕМПО),
ЛАДА (111, НИВА), MERCEDES (A класа), DACIA (LOGAN, SANDERO, DUSTER), FIAT (PUNTO),
ШКОДА (ФАБИА, РАПИД, СУПЕРБ)
Партија 3: Резервни делови за зимску опрему марке: „SCHMIDT STRATOS“, „GILETTA“,
„MORSELLI MACCAFERI“, „RASCO SOLID“, „ACOMETIS“.
Партија 4: Резервни делови за мале грађевинске машине марке: DYNAPAC – виброваљци,
AMMANN - виброваљци, BOMAG – виброваљци, HOFMМANN (H-8, H-19, H-25), ITA – машине за
фарбање, ATLAS COPCO – компресори и пнеуматски чекићи, „WACKER“, „CEDIMA“, „WEBER“ –
виброплоче и машине за сечење асфалта, , MAGMA – машина за рециклажу асфалта, ПОБЕДА
– виљушкар, ТРУДБЕНИК - пнеуматски чекићи, ROTAIR – компресори, косилице JOHN DEER,
JONSERED, STIGA, STIHL, CARMIX, HUSQARNA – дувач ваздуха, „MULAG“ – прикључна
средства
Партија 5: Резервни делови за велике грађевинске машине и асфалтне базе типа: утоваривач
(ULT-150, ULT-190) „14 ОКТОБАР“ и багер (A600) „РАДОЈЕ ДАКИЋ“, утоваривач „VENIERI VF
9015“, багер „CATERPILLAR M319C“, „JCB“ (4CX, 456 ZX)– утоваривачи и ровокопачи, „NEW
HOLLAND“ (W80, B115C) – утоваривач и ровокопач, „O&K“ 25.5 L – утоваривач, утоваривачировокопачи марке: FIAT-HITACHI, BOBCAT , „JELŠINGRAD“ – вибриваљак, „STA“ –
виброваљак, „STT“ DV-60 – виброваљак, „GRADIS“ – гумени ваљак, „CARMIX“ – мешалица за
бетон, “PALAZZANI“, “SIMEX“, „OMAL“ - утоваривачи, ровокопачи, глодалице и хидраулични
чекићи, , „NOBAS“ – грејдери, „KOVINARSKA-WIBAU WKM“ и „CB 150 SIMM AMMANN“ –
асфалтне базе.
Партија 6: Резервни делови за моторе типа: PERKINS, DEUTZ, KUBOTA, HONDA, LOMBARDINI,
CUMMINS, HATZ i LONCIN.
2.Врста поступка јавне набавке:
Прва фаза квалификационог поступка ради доношења Одлуке о признавању квалификација
3. Период на који се кандидатима признаје квалификација
Наручилац признаје квалификацију подносиоцима пријаве за које утврди да испуњавају услове за
квалификацију одређене овом конкурсном документацијом и формира листу која има најмање пет
кандидата. Наручилац кандидатима признаје квалификацију на период од 1 године.
Наручилац ажурира листу кандидата сваких шест месеци признавањем квалификација сваком подносиоцу
пријаве који испуњава услове и који је у међувремену поднео пријаву за признавање квалификације.
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Наручилац ће искључити кандидата са листе кандидата ако престане да испуњава услове за признавање
квалификације, о чему доноси одлуку која у образложењу садржи разлоге за искључење кандидата и коју
у року од три дана од дана њеног доношења доставља свим кандидатима и објављује на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Позив за подношење пријава у квалификационом поступку, који садржи услове за признавање
квалификација и конкурсну документацију Наручилац објављује на Порталу ЈН РС, на Порталу службених
гласила РС и на својој интернет страници тако да буду доступни заинтересованим лицима све време док
важи листа кандидата (у току периода квалификације)
4. Није у питању резервисана јавна набавка
5.Предметни поступак се не спроводи рсди закључења оквирног споразума
6. Број јавне набавке 17/20-КП
7.Контакт особа: Бошко Голубовић
e-mail bosko.golubovic@jkpput.rs
8. Подношење заједничке пријаве
Пријаву може поднети група понуђача.
Саставни део заједничке пријаве је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;
Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству
како се доказује испуњеност услова.
9. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси пријаву са подизвођачем дужан је да у Обрасцу пријаве наведе да понуду
подноси са поизвођачем, 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 пријаве 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 пријаву са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у Одлуци о признавању квалификација..
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
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2. УПУТСТВО ПОДНОСИОЦИМА ПРИЈАВА КАКО ДА САЧИНЕ ПРИЈАВУ
Подносилац пријаве пријаву подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања пријава може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу подносиоца пријаве.
У случају да пријаву подноси група подносилаца пријава, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи подносилаца пријаве и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој пријави.
Пријаву доставити на адресу: ЈКП“ПУТ“ Нови Сад, Руменачка 150а (писарница предузећа), са назнаком:
,,Пријава за јавну набавку резервни делови – по партијама I фаза квалификационог поступка:
Партија 1, 2, 3, 4, 5 и 6
ЈН бр 17/20-КП - НЕ ОТВАРАТИ”.
(обавезно заокружити за коју партију се подноси понуда)
Пријава се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 16.03.2020. године до
09,30 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене пријаве, на коверти, односно кутији у којој се пријава налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум пријаве према редоследу приспећа. Уколико је
пријава достављена непосредно наручилац ће подносиоцу пријаве предати потврду пријема пријаве. У
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема пријаве.
Пријава коју наручилац није примио у року одређеном за подношење пријава, односно која је примљена по
истеку дана и сата до којег се могу пријаве подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену
пријаву наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену подносиоцу пријаве, са
назнаком да је поднета неблаговремено.
Отварање пријава
Отварање пријава биће одржано 16.03.2020.год. са почетком у 1300 часова у пословним просторијама ЈКП
„ПУТ“ Нови Сад, Руменачка 150а
Отварање пријава је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања пријава могу активно учествовати само овлашћени представници подносилаца
пријава.
Рокови испоруке резервних делова
Рокови ће бити дефинисани у садржини конкурсне документације у оквиру II фазе квалификационог
поступка према додатним условима, односно захтевима Наруциоца за сваку набавку појединачно.
Место испоруке резервних делова
Локација-место испоруке добара је на адреси Наручиоца:ЈКП“ПУТ“ Нови Сад, Руменачка 150а
Језик пријаве
Пријава мора бити сачињена на српском језику.
Разлози за одбијање пријава
Наручилац ће одбити пријаве у случајевима из члана 106. Закона о јавним набавкама.
Додатне информације
Заинтересовано лице може тражити од Наручиоца, у писаном облику додатне информације или
појашњења у вези са припремањем пријаве, најкасније пет дана пре истека рока за подношење пријава.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки, на својој интернет страници.
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Захтев за додатним иформацијама или појашњењима у вези са припремањем пријаве заинтересовано
лице ће упутити путем e-maila bosko.golubovic@jkpput.rs са назнаком „Захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације – ЈН бр. 17/20-КП- „РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ“обликовано по
партијама – (прва фаза квалификационог поступка).
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем пријаве телефоном није
дозвољено.
Начин измене, допуне и опозива пријаве
У року за подношење пријаве понуђач може да измени, допуни или опозове своју пријаву
на начин који је одређен за подношење пријава.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део пријаве мења, односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив пријаве треба доставити на адресу Наручиоца: ЈКП "ПУТ“ - писарница, са
назнаком:
"Измена пријаве за јавну набавку добара у поступку ЈН 17/20-КП - НЕ ОТВАРАТИ" или
"Допуна пријаве за јавну набавку добара у поступку ЈН 17/20-КП - НЕ ОТВАРАТИ" или
"Опозив пријаве за јавну набавку добара у поступку ЈН 17/20-КП - НЕ ОТВАРАТИ" или
"Измена и допуна пријаве за јавну набавку добара у поступку ЈН 17/20-КП - НЕ ОТВАРАТИ".
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
пријаву 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 пријава понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
Посебне напомене
У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење пријаве Наручилац може било на
сопствену иницијативу, или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица – да
измени или да допуни конкурсну документацију а иста ће бити потписана и оверена од стране
овлашћеног лица Наручиоца.
Тако формулисане измене или допуне биће објављене на Порталу јавних набавки РС и на интернет
страници Наручиоца.
Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавим набавкама,
продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење
пријава на Порталу јавних набавки РС,и интернет страници Наручиоца.
У случају продужења рока за отварање пријава сва права и обавезе Наручиоца и понуђача
које су подлегале претходном крајњем року за подношење пријава, подлегати том продуженом
крајњем року за подношење пријава.
По истеку рока предвиђеног за подношење пријава Наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Број пријава
Подносилац пријаве може да поднесе само једну пријаву за једну Партију али истовремено може поднети
пријаве за више Партија.
Подносилац пријаве који је самостално поднео пријаву у једној Партији не може истовремено да учествује
у заједничкој пријави или као подизвођач у истој. Уколико подносилац пријаве који је самостално поднео
пријаву учествује у пријави са подизвођачем или заједничкој пријаве, те пријаве ће бити одбијене у оквиру
једне Партије.

Сачињавање пријаве - формирање документације
Пријава се саставља тако што подносилац пријаве уписује тражене податке у обрасце који су саставни
део конкурсне документације и прилаже сву документацију захтевану конкурсном документацијом.
Пријава треба да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном документацијом. Сви обрасци
морају бити попуњени, а сваки образац потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица понуђача.
Подносилац пријаве мора све обрасце и изјаве који су саставни део конкурсне документације попунити
читко – штампаним словима. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране
овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са конкурсном документацијом.
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Уколико подносилац пријаве начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а
место начињене грешке парафира и овери печатом.
Одустанак од јавне набавке
На одустанак Наручиоца од јавне набавке примењују се одредбе члана 109. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“, број 124/2012,14/15,68/15).
Додатна објашњења након отварања поднетих пријава
Наручилац задржава право да, након отварања поднетих пријава, у току поступка оцењивања истих од
подносилаца пријава затражи додатна објашњења у складу са одредбама члана 93. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012,14/15,68/15).
Оцењивање пријава и одлука Наручиоца
Комисија Наручиоца ће оцењивање пријава извршити и Наручилац донети одлуку о признавању
квалификације подносиоцима пријава у року од 25 дана од дана отварања пријава.
Обавештење о одлуци
Одлуку о признавању квалификације наручилац доставља свим подносиоцима пријава у року од три дана
од дана доношења.
Обустављање поступка јавне набавке
1)
ЈКП „ПУТ“ Нови Сад ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за
доношење Одлуке о признавању квалификацијe из члана 109. ЗЈН.
2)
ЈКП „ПУТ“ Нови Сад може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога,
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак
оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће
понављати у току исте буџетске године.
3)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке ЈКП „ПУТ“ Нови Сад ће објавити на Порталу
јавних набавки у року од 3 дана од дана доношења Одлуке о обустави поступка.
Разлози за искључење са листе кандидата
Подносилац пријаве који је коначном Одлуком о признавању квалификације стекао статус кандидата,
може бити искључен са Листе кандидатата пре истека рока важења Листе из следећих разлога:
-Уколико кандидат престане да испуњава услове одређене за признавање квалификације у
предметној јавној набавци;
-Уколико кандидат на позив Наручиоца у другој фази квалификационог поступка не достави
понуду;
- Уколико кандидат у другој фази квалификационог поступка одбије да потпише уговор.
Начин спровођења контроле квалитета и оригиналности добара у Другој фази квалификационог
поступка
Наручилац задржава право да у II фази квалификационог поступка, за одређене резервне
делове и склопове тражи да понуђачи доставе уговор и/или потврду да имају закључен
уговор са произвођачима резервних делова које нуде, издату од стране произвођача
резервних делова или овлашћеног дистрибутера.
Наручилац задржава право да за одређене резервне делове и склопове који су од виталног
– безбедносног значаја за функционисање возила тражи да су компатибилни са деловима
који се користе у првој уградњи (што ће бити ближе прецизирано конкурсном
документацијом у II фази квалификационог поступка).
Наручилац задржава права да у било ком тренутку у периоду важења квалификационе
листе изврши проверу код кандидата, и то свих података о испуњености услова из пријаве за
квалификацију, проверу истинитости и веродостојности података датих и у другој фази
квалификационог поступка, проверу квалитета делова на лагеру и слично. О свакој провери
овлашћени представници Наручиоца сачиниће Записник, а који ће уредно бити достављен
кандидату код кога је извршена провера. Уколико кандидат не омогући проверу наведених
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података, Наручилац ће кандидата искључити са листе кандидата којима је призната
квалификација.
Остали услови биће дефинисани у оквиру позива за подношење понуда и конкурсне
документације у оквиру II фазе квалификационог поступка
Поверљивост података
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену
позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне
набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка
или касније.
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не
садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке
који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу
великим словима имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО".
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени
начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,
наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако
што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум,
време и потписати се.
Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост докумената,
наручилац ће третирати ову пријаву као пријаву без поверљивих података.
НАРУЧИЛАЦ ЋЕ ЧУВАТИ КАО ПОСЛОВНУ ТАЈНУ ИМЕНА ПОНУЂАЧА, КАО И
ПОДНЕТЕ ППРИЈАВЕ, ДО ИСТЕКА РОКА ПРЕДВИЂЕНОГ ЗА ОТВАРАЊЕ ПРИЈАВА.
Негативна референца
Наручилац може одбити пријаву уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
1. поступио супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН,
2. учинио повреду конкуренције,
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити пријаву уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по ранијим закљученим уговорима по јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке за период од претходне три године пре објављивања позива
за подношење пријава.
Докази који представљају негативну референцу наведени су у члану 82. став 3. ЗЈН.
Наручилац може одбити пријаву ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. који се
односи на поступак или уговор који је закључио и други Наручилац ако је предмет јавне набавке
истоврстан.
Заштита права
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има
интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да
претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу, са назнаком „Захтев за заштиту права јн. бр.
17/20-КП“.
Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за
заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд, Немањина 22-26.
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, без обзира на начин достављања, и уколико
је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке
и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
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После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. Закона.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту
права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона.
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту
права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља
даље активности у поступку јавне набавке.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна:
840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 17/20-КП, сврха: ЗЗП, ЈКП „ПУТ“ јн. бр. 17/20КП, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу и то:

 уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке, садржина позива за

подношење понуда, односно садржина конкурсне документације или друге радње Наручиоца
предузете пре отварања понуда, такса износи 120.000,00 динара, обзиром да процењена
вредност јавне набавке не прелази износ од 120.000.000,00 динара;
уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње Наручиоца предузете после истека рока за
подношење понуда такса износи 120.000,00 динара, обзиром да процењена вредност јавне набавке не
прелази износ од 120.000.000,00 динара
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3. ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ
за прву фазу квалификационог поступка за јавну набавку – Резервни делови за
транспортна средства, грађевинске машине, прикључне и радне машине и путничка
возила по партијама, ЈН број 17/20-КП за потребе ЈКП „ПУТ“ Нови Сад
ПРИЈАВУ ДАЈЕМО: (означити начин давања пријаве)

1. За целокупну јавну набавку

2. За поједине партије

Партија 1: Резервни делови за теретна моторна возила и приколице марке: FAP, TAM,
MULTICAR, BONETТI, ZASTAVA IVECO, DAF, VOLVO, приколице „ГОША“ и „ГАЈИЋ“.
Партија 2: Резервни делови за путничка моторна возила марке: ЗАСТАВА (10, ЈУГО ТЕМПО),
ЛАДА (111, НИВА), MERCEDES (A класа), DACIA (LOGAN, SANDERO, DUSTER), FIAT (PUNTO),
ШКОДА (ФАБИА, РАПИД, СУПЕРБ)
Партија 3: Резервни делови за зимску опрему марке: „SCHMIDT STRATOS“, „GILETTA“,
„MORSELLI MACCAFERI“, „RASCO SOLID“, „ACOMETIS“.
Партија 4: Резервни делови за мале грађевинске машине марке: DYNAPAC – виброваљци,
AMMANN - виброваљци, BOMAG – виброваљци, HOFMМANN (H-8, H-19, H-25), ITA – машине за
фарбање, ATLAS COPCO – компресори и пнеуматски чекићи, „WACKER“, „CEDIMA“, „WEBER“ –
виброплоче и машине за сечење асфалта, , MAGMA – машина за рециклажу асфалта, ПОБЕДА
– виљушкар, ТРУДБЕНИК - пнеуматски чекићи, ROTAIR – компресори, косилице JOHN DEER,
JONSERED, STIGA, STIHL, CARMIX, HUSQARNA – дувач ваздуха, „MULAG“ – прикључна
средства
Партија 5: Резервни делови за велике грађевинске машине и асфалтне базе типа: утоваривач
(ULT-150, ULT-190) „14 ОКТОБАР“ и багер (A600) „РАДОЈЕ ДАКИЋ“, утоваривач „VENIERI VF
9015“, багер „CATERPILLAR M319C“, „JCB“ (4CX, 456 ZX)– утоваривачи и ровокопачи, „NEW
HOLLAND“ (W80, B115C) – утоваривач и ровокопач, „O&K“ 25.5 L – утоваривач, утоваривачировокопачи марке: FIAT-HITACHI, BOBCAT , „JELŠINGRAD“ – вибриваљак, „STA“ –
виброваљак, „STT“ DV-60 – виброваљак, „GRADIS“ – гумени ваљак, „CARMIX“ – мешалица за
бетон, “PALAZZANI“, “SIMEX“, „OMAL“ - утоваривачи, ровокопачи, глодалице и хидраулични
чекићи, , „NOBAS“ – грејдери, „KOVINARSKA-WIBAU WKM“ и „CB 150 SIMM AMMANN“ –
асфалтне базе.
Партија 6: Резервни делови за моторе типа: PERKINS, DEUTZ, KUBOTA, HONDA, LOMBARDINI,
CUMMINS, HATZ i LONCIN.
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Пријава бр.______ од _________ за I фазу квалификационог поступка за јавну набавку резервних
делова , ЈН 17/20-КП
Табела 1.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Име особе за контакт:

e-mail:
Телефон:
Телефакс:
Порески број понуђача (ПИБ):
Матични број понуђача:
Шифра делатности:
Назив банке и број рачуна:
Лице овлашћено за потписивање уговора:

Место и датум:

М.П.

Одговорно лице подносиоца
пријаве
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НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ
Начин подношења
понуда

Потпис одговорног лица
подносиоца пријаве/члана
заједнице/подизвођача

Печат подносиоца
пријаве/члана
заједнице/подизвођача

САМОСТАЛНА ПРИЈАВА

ЗАЈЕДНИЧКА ПРИЈАВА

ПРИЈАВА СА
ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Напомена: Подносилац пријаве који је самостално поднео пријаву не може истовремено да
учествује у заједничкој пријави или као подизвођач у једној Партији.
У случају подношења заједничке или пријаве са подизвођачем наведену табелу, на предвиђеном
месту, потписују и оверавају печатом подносилац пријаве и сви чланови заједнице односно,
подносилац пријаве и сви подизвођачи. У случају самосталног подношења пријаве, табелу
потписује и оверава печатом само подносилац пријаве.
Подносилац самосталне пријаве у једној партији може да учествује са подизвођачем или у заједничкој
пријави у другој Партији.

***Образац копирати у потребном броју примерака за сваку Партију.

Место и датум:

М.П.

Одговорно лице подносиоца
пријаве
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ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у пријави за признавање квалификације

у

првој фази квалификационог поступка ЈН 17/20-КП, по позиву за подношење пријава објављеном
на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца www.jkpput.rs

и изјављујемо да не

наступамо са подизвођачем .

НАПОМЕНА:
За групу понуђача податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача.

Место и датум:

М.П.

Одговорно лице подносиоца
пријаве
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ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДНОСЕ ПРИЈАВУ
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у првој фази квалификационог поступка за ЈН 17/20-KП
Партија 1 2 3 4 5 6
Овлашћујемо члана групе __________________________________
да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.

Бр.

Пун назив и седиште
(адреса) члана групе
1. Овлашћени члан:

Врста радова које ће изводити Потпис одговорног лица и
члан групе
печат члана групе
Потпис одговорног лица
____________________
М.П.

2.

Потпис одговорног лица
____________________
М.П.

3.

Потпис одговорног лица
____________________
М.П.

4.

Потпис одговорног лица
____________________
М.П.

Датум:________________________

Образац попуњавају,оверавају и потписују сви чланови групе понуђача

страна 14 од 22

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОДНОСИОЦА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПРИЈАВЕ

Назив члана групе понуђача
Седиште и адреса члана групе понуђача
Одговорно лице члана групе (потписник
уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-маил
Текући рачун предузећа и банка
Матични број понуђача
Порески број предузећа - ПИБ
ПДВ број
* Податке оверава овлашћени члан групе понуђача. Фотокопирати образац у потребном броју за
сваког члана групе понуђача.

Место и датум:

М.П.

Одговорно лице
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И
УПУТСТВО О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ТИХ УСЛОВА СХОДНО ЧЛ .77 ЗЈН
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке подносилац пријаве мора да докаже да испуњава обавезне услове
за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне
јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
Редни
број

1.

Услови:

Докази:

- да jе регистрован код
надлежног органа, односно
уписан у одговарајући
регистар

ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда
- ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре
Напомена:
 У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ
доставити за сваког учесника из групе


2.

- да он и његов законски
заступник нису осуђивани за
неко од кривичних дела као
чланови организоване
криминалне групе, да нису
осуђивани за кривична дела
против привреде, кривична
дела против животне
средине, кривично дело
примања или давања мита,
кривично дело преваре

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем,
овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више
подизвођача доставити за сваког од њих)

- ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК
“Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске
управе Министарства унутрашњих послова - захтев за
издавање овог уверења може се поднети према месту рођења
(сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој
евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за
унутрашње послове општине на чијој територији је то лице
рођено) и према месту пребивалишта.
- ПРАВНО ЛИЦЕ: За кривична дела организованог криминала УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ
КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Београд, којим се
потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим
у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је
обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visemsudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
- За кривична дела против привреде, против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на
чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица,
којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре.
Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не
обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су
у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда,
потребно је поред уверења Основног суда правно лице достави
И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач
(правно лице) није осуђиван за кривична дела против
привреде и кривично дело примања мита."
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Напомена:


У случају да понуду подноси правно лице потребно је
доставити овај доказ и за правно лице и за законског
заступника



У случају да правно лице има више законских заступника,
ове доказе доставити за сваког од њих



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



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



Ови докази не могу бити старији од два месеца пре
отварања понуда.

ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је
измирио доспеле порезе и доприносе и
2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општине
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода

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

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


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



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



Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре
отварања понуда
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ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛ. 76.ЗЈН) И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1) ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ НЕОПХОДНИМ ФИНАНСИЈСКИМ КАПАЦИТЕТОМ
Као доказ о испуњености финансијског капацитета, понуђач доставља:
Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН за понуђача за 2018. и 2019.годину - издат од
стране Агенције за привредне регистре – Регистар финансијских извештаја и података о
бонитету правних лица и предузетника или сажети биланс стања и успеха.
НАПОМЕНА:
Привредни субјект који, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији, води пословне књиге по
систему простог књиговодства, доставља:
- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана
на приход од самосталних делатности, издат од стране надлежног пореског органа на чијој
територији је регистровао обављање делатности за претходне две године, (2018. и 2019.
годину),
Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац)
доставља:
- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном – текућем рачуну за
претходне две обрачунске године и податке о блокади за последњих 6 месеци.
Уколико понуђач нема седиште на територији Републике Србије доставља:
- потврде надлежних органа матичне државе, уз које је у обавези да достави и преводе тих
потврда на српски језик, оверене од стране овлашћеног судског тумача за предметни страни
језик.
Само за директне кориснике буџетских средстава:
- Уколико се као понуђач појави директни корисник буџетских средстава, дозвољено је да за
ову тачку као доказ финансијске способности достави биланс стања и успеха за последње
две године.
Понуђачи који су регистровани у периоду који је краћи од две године, документацију из ОВЕ
тачке достављају за период за који су регистровани.
Потребно да је понуђач остварио пословни приход од продаје добара који су предмет ове јавне
набавке:
- За Партију 1: 27.000.000,00 динара за претходне две године / 2018. и 2019. годину/
- За Партије 4 и 5: 20.000.000,00 динара за претходне две године /2018. и 2019. годину/
2) ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ НЕОПХОДНИМ КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ
ПРОСЕЧАН БРОЈ СТАЛНО ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА :
- За Партију 1 - 3 запослена.
- За Партије 2, 3, 4, 5 и 6 - 2 запослена.
Доказује се: М образац.
3) ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ НЕОПХОДНИМ ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ
Број доставних возила:
- За Партију 1 - 2 возила.
- За Партије 2, 3, 4, 5 и 6 - 1 возило.
Доказује се: 1. Картицом основног средства или 2. Уговором о закупу или 3. Уговором о
лизингу. Уз наведене доказе достављају се и фотокопије саобраћајних дозвола за возила која су
наведена у једном од тих доказа.
* Докази о испуњености обавезних и додатних услова могу се достављати у
неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о признавању квалификације,
захтевати од понуђача да достави на увид оригинале или оверену копију свих или појединих
доказа, у року који не може бити дужи од 5 дана од дана пријема писаног позива Наручиоца да
достави на увид оригинал или оверене фотокопије доказа о испуњености услова из члана 75.и 76.
ЗЈН
Уколико Понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверене фотокопије доказа,
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Наручилац ће Одлуком, а сходно члану 79. став 3. Закона о јавним набавкама, такву понуду
одбити као неприхватљиву.
 Уколико подносилац пријаве подноси пријаву са подизвођачем, у складу са чланом
80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3)
ЗЈН.
 Уколико пријаву подноси група подносилаца пријаве, сваки учесник у заједничкој
пријави мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне
услове испуњавају заједно.
 Подносилац пријаве, 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.
 Наручилац је пре доношења одлуке о признавању квалификације може да од
подносилаца пријава, чије су пријаве оцењене као прихватљиве, да затражи на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако подносилац пријаве у
остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене
доказе, наручилац ће његову пријаву одбити као неприхватљиву.
Подносиоци пријаве који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција
за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75.
став 1. тачке 1) до 3) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Подносилац пријаве није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, подносилац пријаве
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се
уређује електронски документ.
Ако се у држави у којој подносилац пријаве има седиште не издају тражени докази,
подносилац пријаве 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 подносилац пријаве има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли
су документи којима подносилац пријаве доказује испуњеност тражених услова издати од
стране надлежних органа те државе.
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5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ЗА ИСКЉУЧИВАЊЕ СА ЛИСТЕ
КАНДИДАТА

ИЗЈАВА
ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ЗА ИСКЉУЧИВАЊЕ СА
ЛИСТЕ КАНДИДАТА
Изјављујемо да прихватамо услове утврђене конкурсном документацијом за искључивање са
Листе кандидата и са њима се слажемо. Сагласни смо да нас Наручилац може искључити са
Листе кандидата уколико не поштујемо макар и један од утврђених услова наведених у поглављу
2. страна 7 конкурсне документације ЈН 17/20-КП.

Датум _________________

М.П.

Потпис подносиоца пријаве
_______________________
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6.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 пријаву у поступку јавне
набавке Резервни делови по партијама I фаза квалификационог поступка ЈН бр. 17/20-КП поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.(заокружити за коју партију
се подноси изјава)

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
групе понуђача и оверена печатом.
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7.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 ____________________________________ (назив понуђача) у поступку јавне набавке Резервни
делови по партијама I фаза квалификационог поступка ЈН бр. 17/20-КП поштује обавезе које произлазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења пријаве.(заокружити за коју
партију се доставља пријава) ПАРТИЈА 1 2 3 4 5 6

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико пријаву подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица групе понуђача и оверена печатом. Изјаву доставити за сваку пријаву која се подноси.
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