Број:10/5
Датум:05.06.2020
ЈКП „3. ОКТОБАР“ БОР
Ул. 7. јули бр. 60 Бор

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА
за признавање квалификације у оквиру прве фазе квалификационог поступка за јавну
набавку добара ЈН бр. 10/2020
ПРВА ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ПО ПАРТИЈАМА
Партија 1:Резервни делови за путничка возила
Партија 2: резервни делови за полутеретна возила

Рок за достављање пријава: закључно са 06.07.2020.године до 12.00 часова
Датум отварања пријава:06.07.2020.године у 12.30 часова
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Март, 2020.године
САДРЖАЈ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
1. Општи подаци о јавној набавци,
2. Подаци о предмету јавне набавке
3. Подаци о начину спровођења контроле квалитета
4. Упутство како се доказује испуњеност обавезних услова за учешће
5. Упутство подносиоцима пријаве како да сачине пријаву
6. Образац за оцену испуњености обавезних услова за учешће на основу члана
75.став1.ЗЈН- (Образац број 1);
7. Образац изјаве понуђача/подизвођача на основу члана 75.став 2.ЗЈН (Образац број 2);
8. Основни подаци о подносиоцу пријаве (Образац број 3);
9. Пријава за признавање квалификације у квалификационом поступку јавне набавке
резервних делова - (Образац број 4);
10. Образац изјаве о независној пријави - (Образац број 5);
11. Подаци о подизвођачу -(Образац број 6);
12. Подаци о понуђачу који је учесник у зајдничкој пријави - (Образац број 7);
13. Образац трошкова припремања пријаве- (Образац број 8);
14. Образац изјаве о прихватању услова за искључење са листе кандидата – (Образац
број 9);
15. Списак возила из возног парка наручиоца (за партије 1, 2) и техничка спецификације
резервних делова за партију 4 и партију 5
УКУПАН БРОЈ СТРАНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ JE: 25
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Конкурсна документација садржи потребне информације и упутства за правилно
састављање пријаве, као и услове за признавање квалификације.Понуђачи су дужни да
поднесу пријаву у складу са захтевима из конкурсне документације.
1. Подаци о Наручиоцу:
-Назив Наручиоца: ЈКП "3.ОКТОБАР" у Бору ул. 7. Јули бр.60, 19210 Бор
-Интернет страница Наручиоца: www.jkpbor.rs
-Матични број Наручиоца: 07148372
- ПИБ Наручиоца: 100567484
2. Врста поступка јавне набавке: квалификациони поступак који се спроводи ради
доношења одлуке о признавању квалификације.
-Редни број јавне набавке: 10/2020
-Врста предмета јавне набавке: добра
- Квалификација се признаје на период од 1 године од дана када одлука о признању
квалификације постане коначна.
3. Предмет јавне набавке:
Резервни делови
4. Предметна јавна набавка је обликована у 2 партијe и то:
Партија 1:Резервни делови за путничка возила
Партија 2: резервни делови за полутеретна возила
5. Назив и ознака јавне набавке из општег речника набавке:
Резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле: 34330000
6. Није у питању резервисана јавна набавка
7. Не спроводи се електронска лицитација
8. Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума
9. Лице за контакт: Виолета Михајловић тел.030/432224 е-маил: violeta.mihajlovic@jkpbor.rs
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке: Резервни делови
2. Предметна јавнеа набавка је обликована у 2 партијe и то:
Партија 1:Резервни делови за путничка возила
Партија 2: резервни делови за полутеретна возила
3.Назив и ознака јавне набавке из општег речника набавке:
Резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле: 34330000
4.Период на који се признаје квалификација је 1 (једне) године- у току 2020 и
2021.године
Техничке спецификације:
За партије под редним бројем 1,2 Наручилац је дао списак возила из свог возног парка (за
која (возила) ће се набављати резервни делови у другој фази квалификационог поступка).
Наручилац задржава право да у другој фази квалификационог поступка исте (спискове)
прошири у складу са својим потребама, односно техничке спецификације ће бити
дефинисане, у складу са потребама Наручиоца, у сваком појединачном поступку јавне
набавке у другој фази квалификационог поступка.
Напомена: Списак возила представља стање на дан 05.06.2020.године, и подложан је
променама за време трајања прве фазе квалификационог поступка.
Рокови испоруке резевних делова:
Рокови ће бити дефинисани у садржини конкурсне документације у оквиру II фазе
квалификационог поступка према додатним условима, односно захтевима Наручиоца
за сваку партију појединачно. Место испоруке резервних делова:
Локација – место испоруке добара је на адреси Наручиоца: ЈКП „3.октобар“Бор, 7.Јули
бр.60
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НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА И ОРИГИНАЛНОСТИ
ДОБАРА У II ФАЗИ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА
1.
Наручилац задржава право да у II фази квалификационог поступка, за одређене
резервне делове и склопове из партија 1, 2 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.
2.
Наручилац задржава право да, за партије 1, 2- за одређене резервне делове и
склоповекоји 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).
3.
Наручилац задржава право да, за партије 1, 2- поред квалитета који је наведен у
техничкој спецификацији, може предвидети да понуђач може понудити и предмет набавке
одговарајућег квалитета односно одговарајући предмет набавке (еквивалент), при чему је
дужан да уз пријаву достави доказ да се понуђени делови користе у првој уградњи или у
гарантном року код произвођача возила (у зависности од предмета набавке), које ЈКП
„3.октобар“Бор поседује у свом возном парку. Достављени доказ мора бити потписан и
оверен од стране произвођача возила. Уколико је доказ достављен на страном језику,
мора бити преведен на српски језик и оверен од стране судског тумача.
4.
Остали услови биће дефинисани у оквиру позива за подношење пријава и
конкурсне документације у оквиру II фазе квалификационог поступка, према захтевима
Наручиоца за сваку партију појединачно.
НАПОМЕНЕ:
•
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 података Наручилац ће
каднидата искључити са листе кандитата којима је призната квалификација,
•
Наручилац ће листу кандитата ажурирати сваких шест месеци од дана доношења
Одлукео признавању квалификације – и то признавањем квалификације сваком
подносиоцу пријаве који испуњава услове и који је у међувремену поднео пријаву за
признавање квалификације.
•
Позив за подношење пријава у квалификационом поступку, који садржи услове за
признавање квалификације и конкурсну документацију Наручилац објављује на Порталу
ЈН и на својој интернет страници тако да буду доступни заинтересованим лицима све
време док важи листа кандидата (у току периода квалификације).
Конкурсна документација се може преузети на и на Порталу јавних набавки, интернет
страни наручиоца www.jkpbor.rs.
Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе
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:
Локална самоуправа ул.Моше Пијаде 3, Бор www.opstinabor.rs; sobor@opstinabor.rs;
Пријаве могу поднети сва заинтересована лица која испуњавају услове предвиђене чл. 75.
и 76. ЗЈН, стим што уз пријаву достављају и доказе о испуњености услова из тог члана
сагласно члану 77. ЗЈН и конкурсном документацијом.
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Заинтересовано лице је дужно да поднесе пријаву најкасније до 06.07.2020.године до
12.00 часова. Пријава се доставља непосредно или путем поште у затвореној коверти на
адресу: Јавно комунално предузеће "3.октобар" у Бору, 7. јули 60, са назнаком: "Пријава
за прву фазу квалификационог поступка за јавну набавку добара - набавка резервних
делова по партијама ЈН 10/2020 - НЕ ОТВАРАТИ".
Благовремено достављене пријаве биће јавно комисијски отворене одмах по истеку
рока за подношење пријава – 06.07.2020.у 12.30 часова, у просторијама наручиоца ЈКП
"3.октобар" Бор, 7. јула 60. Отварању пријава могу присуствовати овлашћени
представници подносиоца пријава који су дужни да своје својство представника
подносиоца пријаве докажу предајом овлашћења Комисији за јавну набавку. Одлука о
признавању квалификације биће донета у року од пет дана од дана јавног отварања
пријава.
Квалификација се признаје на период од 1 године од дана када одлука о признању
квалификације постане коначна.
Додатне информације и обавештења у вези са припремом пријаве заинтересовано лице
може тражити у писменом облику доставом захтева на адресу наручиоца, са назнаком:
"Питања за комисију за јавну набавку резервних делова по партијама" или на mail адресу
violeta.mihajlovic@jkpbor.rs
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА
ПРИЗНАВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ПОДНОСИОЦИМА ПРИЈАВЕ
Сагласно члану 75., 76. и 77 закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/12,
14/15 и 68/15) заинтересовани кандидат је обавезан да уз пријаву приложи доказе за
оцену испуњености услова из члана 75. и 76.ЗЈН.
Документација може бити и у неовереној фотокопији. Наручилац може пре доношења
Одлуке о признавању квалификације захтевати од понуђача – подносиоца пријава, чија је
пријава на основу Извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као пријава која
испуњава све захтеване услове, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа.
Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача, сагласно члану 78. ЗЈН нису у обавези да
достављају доказе о испуњености обавезних услова прописане чланом 75. став 1. тачка 1)
2) и 4) ЗЈН из разлога што је Регистар понуђача јавно доступан на интернет страници
надлежног органа: Агенција за привредне регистре ( www.apr.gov.rs ), као и на интернет
страници Управе за јавне набавке ( www.ujn.gov.rs ), а у ком случају (недостављања
доказа уз пријаву) су понуђачи дужни, на основу члана 79. став 5. ЗЈН, да у понуди наведу
интернет адресу на којој су тражени подаци јавно доступни.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75.ЗЈН СУ СЛЕДЕЋИ
1)Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)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 или давања мита,
кривично дело преваре;
3)Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
4)Да понуђач поштује 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 пријаве.
Докази о испуњености обавезних услова из члана 75.ЗЈН:
1.) ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра
надлежног привредног суда.
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:/ 2.)
ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
- За кривична дела против привреде, животне средине, кривично дело примања и давања
мита, кривично дело преваре-УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА,
на чијем подручју је седиште домаћег правног лица или огранка страног правног лица,
којим се потврђује да понуђач није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре. (Напомена: Ако Уверење основног суда обухвата и податке из
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежностиредовног кривичног одељења
Вишег суда, није потребно посебно достављати Уверење Вишег суда).
- За дела организованог криминала-УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА
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ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Устаничка 29, Београд, којим
се потврђује да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела организованог
криминала.
ЗА ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ ПРАВНИХ ЛИЦА
-Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА(према месту рођења или месту
пребивалишта) 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 и давања мита, кривично дело преваре.
(НАПОМЕНА: Ако је више закоских заступника, за сваког се доставља уверење из казнене
евиденције).
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА:
-Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења или месту
пребивалишта) 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, кривична дела примања и давања мита, кривично дело преваре.
3.) ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ:
-Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио
доспеле порезе и доприносе.
-Уверење надлежне локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода ИЛИ
-Потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:
-Уверење пореске управе Министарства финансије и привреде да је понуђач измирио
доспеле порезе и доприносе,
-Уверење надлежне локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода.
Напомена: Докази наведени под тачкама 2 и 3 не могу бити старији (два) месеца пре
отварања пријава;
4.) ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА:
-Изјава понуђача о поштовању обавеза 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 пријаве –Образац 2 (саставни
део конкурсне документације).
Признавање квалификације подносиоцима пријава – понуђачима, вршиће се на основу
квалификационих пријава – у складу са захтевима Наручиоца у погледу испуњености
одређених услова за квалификацију од стране подносиоца пријава - понуђача.
Наручилац ће признати квалификацију подносиоцима пријава за које утврди да
испуњавају услове за квалификацију из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама.
Наручилац задржава право да, у сваком тренутку, код подносиоца пријаве изврши
непосредан увид у тачност података који су достављени у оквиру пријаве. Статус
квалификовног понуђача - кандидата, за период од две године од дана
правоснажности Одлуке о признавању квалификације, признаће се свим
подносиоцима пријава
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– понуђачима, који докажу испуњеност свих услова прописаних позивом за подношење
пријава и конкурсном документацијом.
3. УПУТСТВО ПОДНОСИОЦИМА ПРИЈАВА КАКО ДА САЧИНЕ ПРИЈАВУ
Упутство подносиоцима пријава како да сачине пријаву садржи податке о захтевима
ЈКП „3.Октобар“ Бор у погледу садржине пријаве, као и услове под којима се спроводи
поступак јавне набавке.
Подносилац пријаве мора испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке
одређене ЗЈН, а пријаве у целини припрема и подноси у складу са конкурсном
документацијом. У супротном, пријава се одбија.
3. 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПРИЈАВА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Пријава мора бити сачињена на српском језику. Документација, уколико је дата на страном
језику, мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.
Напомена: Понуђачи су у обавези да за документацију која је дата на страном језику, уз
превод доставе и „изворни документ“ на основу кога је изврешен превод.
3. 2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПРИЈАВЕ
Подносилац пријаве може да поднесе само једну пријаву са доказима о испуњености
услова из конкурсне документације.
Подносилац пријаве који је самостално поднео пријаву не може истовремено да учествује
у заједничкој пријави или као подизвођач.
У року за подношење пријаве подносилац пријаве може да измени, допуни или опозове
своју пријаву, на начин који је одређен за подношење пријаве.
Пријава се сматра потпуном и исправном, ако подносилац пријаве поднесе све доказе о
испуњености услова из чл.75. и 76. предвиђене чланом 77. ЗЈН наведене у Обрасцу за
признавање квалификације и Упутству како се доказује квалификација подносилаца
пријава.
• СВИ ДОКАЗИ о испуњавању обавезних услова за учешће, на основу члана 75. и 76.
ЗЈН.
•

Образац 1-Образац за оцену испуњености обавезних улова за учешће на основу
члана 75.став 1.ЗЈН-попуњен, потписан и овер од стране понуђача.

•

Образац 2-Образац изјаве понуђача /понуђача из групе понуђача/ подизвођача на
основу члана 75.став 2.ЗЈН- попуњен, потписан и овер од стране понуђача.

•

Образац 3-Основни подаци о подносиоцу пријаве- попуњен, потписан и овер од
стране понуђача

•

Образац 4-Пријава за признавање квалификације у квалификационом поступку
јавне набавке- попуњен, потписан и овер од стране понуђача

•

Образац 5-Образац изјаве о независној пријави - попуњен, потписан и овер од
стране понуђача

•

Образац 6-Подаци о подизвођачу-попуњен, потписан и овер од стране понуђача,
доставља се само уколико понуђач делимично извршење њабавке поверава
подизвођачу.
Образац 7-Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди- попуњен,
потписан и овер од стране понуђача, доставља се само уколико пријаву подноси
група понуђача.

•

•

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, доставља се само уколико понуђачи пдносе заједничку
пријаву.
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Напомена 1:
Образац бр.10-Образац трошкова припреме пријаве понуђач попуњава, потписује и
оверава печатом, уколико се определи да у оквиру пријаве достави укупан износ и
структуру трошкова припремања пријаве.
Трошкове припреме и подношења пријаве сноси искључиво понуђач и не може тражити од
Наручиоца накнаду трошкова.
Напомена 2:
Уколико понуђачи подносе заједничку пријаву, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу
(Образац 5-Образац изјаве о независној пријави и Образац 2-Изјава о поштовању
обавеза из члана 75.став 2.ЗЈН), који морају бити достављени за сваког од учесника у
заједничкој понуди (морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког
понуђача из групе понуђача на кога се предметни образац односи).
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца број 2 и 5), наведено
треба дефинисти споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке пријаве
сагласно члану 81. Закона.
3. 3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка је обликована у 2 партијe:
Партија 1:Резервни делови за путничка возила
Партија 2: резервни делови за полутеретна возила
Подносилац пријаве може да поднесе пријаву за целокупну набавку или за једну или више
партија. Пријава мора да обухвати најмање једну партију.
3.4. ВАРИЈАНТЕ ПРИЈАВЕ
-Није дозвољено подношење пријаве са варијантама.
3.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПРИЈАВЕ
-У року за подношење пријаве понуђач може да измени, допуни или опозове своју пријаву,
на исти начин на који је поднео и саму пријаву - непосредно или путем поште у затвореној
коверти.
-У случају измене, допуне или опозива пријаве, понуђач треба на коверти да назначи
назив подносиоца пријаве, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за
контакт. У случају да је пријаву поднела група подносиоца пријаве, на коверти је потребно
назначити да се ради о групи подносиоца пријаве и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој пријави.
-Измену, допуну или опозив пријаве треба доставити на адресу: ЈКП „3.октобар“, Бор,
улица 7.Јули бр.60 са назнаком:
„Измена пријаве за отворени поступак за јавну набавку добара ”- РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ
ПО
ПАРТИЈАМА јавна набавка бр.ЈН 10/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”
или „Допуна пријаве за отворени поступак за јавну набавку добара ,,– РЕЗЕРВНИ
ДЕЛОВИ ПО ПАРТИЈАМА јавна набавка бр.ЈН 10/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив пријаве за отворени поступак за јавну набавку добара - ,, – РЕЗЕРВНИ
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ДЕЛОВИ ПО ПАРТИЈАМА јавна набавка бр.ЈН 10/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”
3.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПРИЈАВИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
-Понуђач може да поднесе само једну пријаву.
-Понуђач који је самостално поднео пријаву не може истовремено да учествује у
заједничкој пријави или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких пријава. У супротном, такве пријаве ће бити одбијене.
3.7. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА
-Уколико понуђач подноси пријаву са подизвођачем, дужан је да у пријави наведе да ће
извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке
који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
-Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити
већи од 50% .
-Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.
-Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
-Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава
преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања
директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана
добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не
утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за
извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза,
без обзира на број подизвођача.
3.8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПРИЈАВЕ
Пријаву може поднети и група подносиоца пријаве.
Понуђач који је поднео пријаву самостално не може истовремено учествовати у
заједничкој пријави, нити исто лице може учествовати у више заједничких пријава.
Уколико пријаву подноси група подносиоца пријаве, у Обрасцу пријаве навести све
учеснике у заједничкој пријави.
Сваки учесник у заједничкој пријави мора испуњавати обавезне услове из члана 75. став
1.ЗЈН.
У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке пријаве је споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о:
а) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети пријаву и који ће
заступати групу
подносиоца пријаве пред наручиоцем,
б) опис послова сваког од подносиоца пријаве из групе подносиоца пријаве у извршењу
уговора.
в) понуђачу који ће у име групе подносиоца пријаве потписати уговор;
г) понуђачу који ће у име групе подносиоца пријаве дати средство обезбеђења;
д) понуђачу који ће издати рачун;
ђ) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
Напомена: У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији наведено треба дефинисати
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споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке пријаве сагласно чл. 81.
ЗЈН.
Понуђачи који подносе заједничку пријаву одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
3.9. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ
Задруга може поднети пријаву самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку пријаву у име задругара.
Ако задруга подноси пријаву 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 пријаву у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
3.10. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА
-Свака страница пријаве која садржи податке који су поверљиви за подносиоца пријаве
треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14.
ЗЈН-а.
-Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у пријави
који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у
пријави.
-Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости
података добијених у пријави.
-Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, подносиоца
пријаве и податке о поднетим пријавама до отварања пријава.
3.11. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити пријаву уколико поседује доказ да је понуђач у претходне
три године пре објављивања позива за подношење пријава у поступку јавне набавке:
1. поступао суптротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН,
2. учинио повреду конкуренције,
3. доставио неистините податке у пријави 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 пријави обавезао.
Наручилац може одбити пријаву уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о 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. ЗЈН који
се односи на поступак или уговор који је закључио и други Наручилац ако је предмет јавне
набавке истоврстан.
3.12. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ
ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
-Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.
3.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПРИЈАВЕ
Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном
документацијом и припремом пријаве, није дозвољено. Сва комуникација у поступку јавне
набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН. Заинтересовано лице може, у писаном
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облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем пријаве, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре
истека рока за подношење пријава. Наручилац ће у року од три дана од дана пријема
захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.
Захтев за додатним информацијама или објашњењима упутити: поштом на адресу
ЈКП„3.ОКТОБАР“БОР, ул. 7.Јули бр.60, са назнаком: " Захтев за додатним информацијама
или објашњењима конкурсне документације у поступку јавне набавке број 10/2020",
послати факсом на тел. број: 030/445-042 или електронском поштом на адресу
violeta.mihajlovic@jkpbor.rs
НАПОМЕНА:
Приликом израде пријаве, заинтересована лица су дужна да предметну конкурсну
документацију детаљно проуче и у свему поступе по њој. За додатне информације и
објашњења, потребно је да се благовремено обрате Наручиоцу. Заинтересована лица су
дужна да прате Портал јавних набавки РС и интернет страницу Наручиоца кaко би
благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне
документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама
("Сл.Гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15) дужан да све измене, допуне и појашњења
конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки РС и на својој интернет
страници.
3.14.ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење пријава Наручилац може било на
сопствену иницијативу, или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог
лица – да измени или да допуни конкурсну документацију. Тако формулисане измене или
допуне ће бити објављене на Порталу јавних набавки РС и интернет страници Наручиоца.
Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавим набавкама,
продужити рок за подношење пријава и објавити обавештење о продужењу рока за
подношење пријава на Порталу јавних набавки РС и интернет страници Наручиоца. У
случају продужења рока за подношење пријава сва права и обавезе Наручиоца и
подносиоца пријаве које су подлегале претходном крајњем року за подношење пријава, ће
подлегати том продуженом крајњем року за подношење пријава.
3. 15. ОДЛУКА О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
Одлука о признавању квалификације биће донета у року од 5 дана од дана јавног
отварања пријава.
Одлуком о признавању квалификације наручилац ће признати квалификацију
подносиоцима пријава за које утврди да испуњавају све услове из ЗЈН и конкурсне
документације, на основу чега ће формирати листу кандидата које ће у другој фази
квалификационог поступка позвати да поднесу пријаву. Квалификација се признаје на
период од 2 године од дана када одлука о признању квалификације постане коначна.
3. 16. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
-Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.- 167. ЗЈН-а. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно
удружење у њихово име.
-Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима
јавних набавки, а предаје наручиоцу.Примерак захтева за заштиту права подносилац
истовремено доставља Републичкој комисији.
-Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или
препорученом пошиљком са повратницом.
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-Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.
-Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење пријава или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење
пријава, без обзира на начин достављања.
-После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, или
одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, а
после доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума, рок за
подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки и интернет страници Наручиоца
-О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
-Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу
од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања пријава
на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016,
сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се
односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике
Србије.
-Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00
динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000
динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако
је та вредност већа од 120.000.000 динара.
-Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или
радњу наручиоца од момента отварања пријава до доношења одлуке о додели уговора
или обустави поступка,такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне
набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању пријава или из записника о отварању
пријава) није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене
вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
3. 17. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
1) Подносилац пријаве пријаву подноси непосредно или путем поште у затвореној
коверти, тако да се при њеном отварању може проверити да ли је коверта онаква каква је
предата; 2) Пожељно је да сви документи поднети у пријави буду повезани траком у
целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
3) Пријаву са доказима о испуњености услова из конкурсне документације на адресу:
ЈКП“3.Октобар „ Бор , улица 7.Јули 60, 19210 Бор, са назнаком:
,,Пријава за прву фазу квалификационог поступка за јавну набавку добара – Резервни
делови“ , ЈН број 010/2020– НЕ ОТВАРАТИ”
4) На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса подносиоца пријаве;
3. 18. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1) ЈКП“3.Октобар Бор ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени
условиза доношење Одлуке о признавању квалификацијe из члана 109. ЗЈН.
2) ЈКП“3.Октобар Бор може да обустави поступак јавне набавке из објективних и
доказивихразлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба
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наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске
године.
3) Обавештење о обустави поступка јавне набавке ЈКП“3.Октобар Бор ће објавити на
Порталу јавних набавки у року од 3 дана од дана доношења Одлуке о обустави поступка.
3.19. 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.
3.20.ПРИЗНАВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
• Признавање квалификација вршиће се по партијама.
• Подносилац пријаве - понуђач мора кумулативно испунити све напред наведене
обавезне услове из члана 75. ЗЈН, као и додатне услове из члана 76. ЗЈН који су
захтевани конкурсном документацијом, да би се сматрало да подносилац пријаве
испуњава предвиђене услове за квалификацију.
• Подносиоцу пријаве - понуђачу признаће се квалификација за конкретну партију, уколико
испуни све услове захтеване конкурсном документацијом предвиђене за конкретну
партију. Напомена:
Уколико подносилац пријаве не испуни било који од предвиђених услова, сматраће се да
није испунио све предвиђене услове из позива за подношење пријаве и ове конкурсне
документације за признавање квалификације за прву фазу квалификационог поступка, за
предметну јавну набавку и таква пријава ће бити одбијена.
Подносиоци пријава дужни су да у току трајања периода квалификације обавесте
наручиоца о промени стања у погледу услова на основу којих им је призната
квалификација, а услед чега понуђач престаје да испуњава све услове за признавање
квалификације.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 1
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ
(на основу члана 75.став1.ЗЈН)
Редни
број

Документ

1

Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног
Привредног суда
Потврда надлежног органа да
понуђач и његов законски
заступник није осуђиван за неко
од кривичних дела таксативно
наведених у члану 75. став 1.
тачка 2. ЗЈН
Потврда надлежног пореског
органа да је понуђач измирио
доспеле порезе и друге јавне
дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране
државе када има седиште на
њеној територији
Решење о упису у регистар
понуђача

2

3

4.

Прилог уз пријаву
(заокружити
одговарајуће)

Датум:_______________

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

М.П.
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Интернет адреса на
којој се документ
може преузети ( у
случају
недостављања
документа уз
пријаву)

НЕ

Потпис
______________________

ОБРАЗАЦ БРОЈ 2
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА/ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА
(на основу члана 75.став 2. ЗЈН)
Овлашћено лице _______________________________( уписати име и презиме овлашћеног лица)
привредног друштва__________________________________(уписати назив привредног друштва
или другог облика организовања или назив предузетника) изјављујем под пуном материјалном,
кривичном и моралном одговорношћу да као понуђач/понуђач из групе понуђача/подизвођач
поштује обавезе које произилазе 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 број____________од____________.2020.године, којом
узима учешће у поступку јавне набавке квалификационог поступка број 10/2020Резервни делови,
а коју је расписало ЈКП „3.октобар“Бор.
Потпис
Датум:_______________

М.П.

_______________

Напомена:
1) Уколико се подноси заједничка пријава потребно је да се наведени образац Изјаве фотокопира у
довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача. Сваки члан групе понуђача
потписује и печатом оверава свој примерак изјаве.
2) Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је да за
подизвођача достави попуњен и од стране подизвођача потписан и печатом оверен овај образац
Изјаве ( уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати за сваког
подизвођача).
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 3
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ ЗА ЈН 10/2020
Назив подносиоца пријаве:
Седиште подносиоца пријаве
(место, поштански број)
Адреса подносиоца пријаве(Улица и број):
Облик организовања
Облик својине
Структура правног лица (заокружити
одговарајуће)
а)микро б) мало в) средње г) велико

а)микро б) мало в) средње г) велико

Овлашћено лице Подносиоца пријаве
Особа за контакт
e-mail:
Телефон:
Телефакс:
Порески број подносиоца пријаве (ПИБ):
Матични број подносиоца пријаве:
Шифра делатности:
Број рачуна:
Поводом Вашег позива за подношење пријаве за признавање квалификације понуђача за I фазу
квалификационог поступка за набавку резервних делова –ЈН 10/2020 објављеног са конкурсном
документацијом на Порталу ЈН и на интернет страници Наручиоца дана 27.03.2020.године,
пријављујемо се и неопозиво подносимо пријаву за квалификацију за партије_______,_______
Датум

М. П.

Печат и потпис овлашћеног лица
Подносиоца пријаве
_____________
__________________
Напомена: Уколико група подносилаца пријава подноси заједничку пријаву образац пријаве
попуњавају, потписују и оверавају печатом сви подносиоци пријава.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 4
ПРИЈАВА
ЗА ПРИЗНАВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ПОНУЂАЧА У I ФАЗИ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
ЈН 10/2020
Подносилац пријаве:____________________________________________________
(уписати назив, место и адресу понуђача – подносиоца пријаве).
Пријављујемо се за I фазу квалификационог поступка за јавну набавку резервних делова, за
поступак признавања квалификације по овој јавној набавци за период од три ( 3) године, а по
партијама на које се ова пријава односи.
1. Пријаву подносим:
A) Самостално
Б) Са подизвођачем
1.___________________________________________________________________________2.______
_____________________________________________________________________3.______________
_____________________________________________________________
(Уколико је заокружено Б, навести назив и седиште свих подизвођача)
В) као заједничку пријаву
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
(Уколико је заокружено В, навести назив и седиште осталих учесника у заједничкој пријави)
2. Пријављујемо се за следеће партије:
А) – све партије,
Б) - за поједине партије, и то:
_______,_______.
Испуњеност услова за признавање квалификације, предвиђених позивом за подношење пријаве и
конкурсном документацијом, доказујемо подношењем захтевних доказа, а које Вам, у прилогу ове
пријаве, достављамо.
Датум

М. П.

Печат и потпис овлашћеног лица
Подносиоца пријаве
__________________

_____________
Пријава се подноси у једном примерку.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 5
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПРИЈАВИ
за партију/партије____________________
Изјављујем, пд пуном материјалном и кривичном одговорношћу да привредно друштво
_______________________________________________________________________________
у поступку јавне набавке квалификационог поступка бр.10/2020. Резервни делови, пријаву број
________________ од _________________.2020.године подноси независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независнојх пријави,
Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 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 у којима 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.
Датум

М. П.

Печат и потпис овлашћеног лица
Подносиоца пријаве
__________________

_____________

20 | 25

ОБРАЗАЦ БР.6
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
У вези са позивом за подношење пријава у првој фази квалификационог поступка за јавну набавку
добара бр. 10/2020Резервни делови
Назив:
Седиште:
Овлашћено лице:
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
e-mail:
Број рачуна:
Матични број:
Порески број (ПИБ):
Подизвођач учествује у следећем:

Датум

М. П.

Печат и потпис овлашћеног лица
Подносиоца пријаве
__________________

_____________
Напомена:
-Образац попуњава само понуђач који наступа са подизвођачем
- Образац фотокопирати у потребном броју примерака
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ОБРАЗАЦ БР.7
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПРИЈАВИ
У вези са позивом за подношење пријава у првој фази квалификационог поступка за јавну набавку
добара бр. 10/2020Резервни делови.
Назив:
Седиште:
Овлашћено лице:
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
e-mail:
Број рачуна:
Матични број:
Порески број (ПИБ):

Датум

М. П.

Печат и потпис овлашћеног лица
Подносиоца пријаве
__________________

_____________
Напомена:
-Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку пријаву, у ком случају је потребно
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који учествује у заједничкој пријави.
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ОБРАЗАЦ БР. 8
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПРИЈАВЕ
Привредно друштво (предузетник, физичко лице)__________________________________
је у припреми пријаве број_____________од __ . 2020. године, у поступку прве фазе
квалификационог поступка јавне набавке број резервних делова, број ЈН 10/2020 (позив за
подношење пријава и конкурсна документација објављени дана 05.06.2020. године на Порталу
јавних набавки и интернет страници ЈКП ,,3.ОКТОБАР”) сносило следеће трошкове:
А) приказ структуре трошкова припреме пријаве (попунити податке који чине приказ структуре
трошкова)
Редни број
ВРСТА ТРОШКОВА
ИЗНОС
1.
2.
3.
4.
Укупно динара:
Б) Укупан износ трошкова примпреме пријаве износи _________динара (упистати укупан износ
трошкова припреме пријаве.
На основу члана 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру пријаве достави укупн и износ и структуру
трошкова припремања пријаве. Трошкове припреме и подношења пријаве сноси искључиво
понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
Датум

М. П.

Печат и потпис овлашћеног лица
Подносиоца пријаве
__________________

_____________
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ОБРАЗАЦ БР. 9
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 конкурсној
документацији.
Датум

М. П.

_____________
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Печат и потпис овлашћеног лица
Подносиоца пријаве
__________________

Списак возила
- Партија 1:Резервни делови за путничка возила
Марка возила
Тип
Год.
Број шасије
возила
производње
ЗАСТАВА ЈУГО
putničko 2005
VX1145A0001095250
КОРАЛ 1.1
PIKAP POLI
putničko 1998
VX1128A0001086018

Број мотора
128A0641592630
128A0641541987

ЦИТРОЕН АХ1.4. TG
DIZEL

putničko

1991

VF7ZAZU0015ZU8052

10FT0A0186362

Махиндра болеро
DOUBLE CAB BX5
ФИАТ ПУНТО 1.7.
FORD FOCUS

putničko

2006

PSARHY10WACU575798

putničko
putničko

2003
2003

ZASTAVA FLORIDA
IN

putničko

2006

MA1SN4DWC6204705
9
ZFA17600002807703
WFONXXGCDN3E825
96
VX1103A0000028441

ФИАТ ПУНТО 1,9

putničko

2001

ZFA18800000395559

188A30002730649

ФИАТ БРАВО 1,9

putničko

2001

ZFA18200005123966

182B90002310354

ФИАТ ПАЛИО 1,6

putničko

2002

ZFA17800002273397

178B30009994122

-

176B70002227619
F9DA3E82596
NFV10FX5ZPSA24870 L
12

Партија 2: резервни делови за полутеретна возила

Марка возила

Тип возила

MERCEDES VITO
VV TRANSPORTER
T4
РЕНО ТРАФИК
FORD TRANZIT
MERCEDES BENZ
313 CDI
MERCEDES BENZ
V220 CDI

Број шасије

Број мотора

poluteretni

Год.
производ
ње
2003

VSA63817413180676

60197002737011

poluteretni

2001

WV2ZZZ70ZMH092699

AAG015112

poluteretni
poluteretni

1995
2003

VF1TBX30501344805
WF0TXXTTPT3Y10296

2005

WDB9036221R840824

852D50F705591
BHPA3Y10296
CONNECT
61198151089792

2003

WDF63829413532795

61198050742366
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