ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП
БЕОГРАД
РАДОСЛАВА ГРУЈИЋА 2
БРОЈ : 3052
ДАТУМ : 06.11.2017. година
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне
набавке број 6-1/2017 од 06.11.2017. године и Решењa o образовању комисије број 3050 од
06.11.2017. године за НАБАВКА АУТОМОБИЛА – FIAT PUNTO 1.3 MULTIJET ЈНМВ
припремљена је :
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА: НАБАВКА
АУТОМОБИЛА – FIAT PUNTO 1.3 MULTIJET -ЈНМВ БР. 6-1/2017
САДРЖАЈ:
1.
Прилог бр. 1 – Позив за достављање понуда
2.
Прилог бр. 2 – Упутство за састављање понуда
3.
Прилог бр. 3 – Подаци о понуђачу
4.
Прилог бр. 4 – Понуда
5.
Прилог бр. 5 – Изјава о прихватању услова из конкурсне дкументације
6.
Прилог бр.6.- Изјава о независној понуди
7.
Прилог бр. 7.-Изјава о испунавању услова из члана 75.закона
8.
Прилог бр.8.- Изјава о трошковима понуде
9.
Прилог бр. 9. –Модел Уговора

Последњи дан за предају понуда: 05.12.2017. године до 11,00 часова.
Датум отварања понуда: 05.12.2017. године у 11,30 часова.

Укупно 12 страна
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Образац бр. 1
Наручилац: ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП, Београд
Редни број јавне набавке мале вредности: ЈНМВ 6-1/2017
ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА АУТОМОБИЛА – FIAT PUNTO 1.3 MULTIJET
ЈНМВ 6-1/2017
На основу члана 55. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС број
124/2012, 14/2015, 68/2015) Техничка школа ГСП упућује Позив за достављање понуда за
јавну набавку мале вредности ЈНМВ 6-1/2017
1 Предмет

јавне набавке, набавка

добара : НАБАВКА

АУТОМОБИЛА ОРН

34110000
2 Оквирни датум закључивања Уговора: децембар 2017. године.
3 Датум реализације јавне набавке: децембар 2017. године
4 Извор финансирања јавне набавке: сопствена средства и материјални трошкови.
5 Поступак јавне набавке : Јавна набавка мале вредности
6 Критеријум за доделу Уговора и избор најповољније Понуде : најнижа понуђена
цена
7 Преузимање конкурсне документације и достављање Понуда је 15 дана од дана
објављивања Позива за достављање Понуда, односно до

05.12.2017.године до

11,00 часова.
8 Јавно отварање понуде је истог дана 05.12.2017. године у 11,30 часова у
просторијама школе.
9 Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком "Понуда не отварати-за
јавну набавку добара НАБАВКА АУТОМОБИЛА – FIAT PUNTO 1.3 MULTIJET,
шифра набавке ЈНМВ 6-1/2017 на адресу: Радослава Грујића 2 Београд .
10 На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу, телефон и особу за контакт.
11 Понуђач је обавезан да достави понуду у свему према условима из конкурсне
документације и захтевима наручиоца. Све додатне информације могу се добити на
телефоне 011-2458-626, 2445-966, особа за контакт је ТучићДушко .
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Образац бр. 2
Наручилац: ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП,Београд
Редни број јавне набавке мале вредности: ЈНМВ 6-1/2017
УПУТСТВО ЗА САСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
Понуђачи су дужни да понуду сачине у писаном облику на српском језику. Понуда се
саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део
конкурсне докуменатције. Понуда се попуњава читко, без прецртавања, брисања и
дописивања. Ако понуђач има да саопшти нешто мимо понуђених образаца, он ће то
урадити одвојено, у писменој форми и приложити уз понуду.
Сваки образац мора бити потписан и оверен.
За непоступање по овим правилима, одговоран је сам понуђач, и такве понуде се неће
разматрати.
Понуђачи су обавезни да тражену документацију поређају следећим редоследом и
обележе редним бројевима:
1.Попуњен образац о основним подацима о понуђачу;
2.Изјава понуђача да прихвата услове из позива и конкурсне документације (изјаву која је
саставни део конкурсне документације, понуђач потписује и оверава печатом );
3.Образац понуде (понуђач је дужан да у обрасцу понуде који је саставни део конкурсне
документације прецизно наведе цену понуђених добара у динарима, без ПДВ-а, рок за
испоруку добара, као и услове плаћања).
Понуда мора да важи најмање 90 дана од дана отварања понуде. У случају да понуђач
наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбацује.
4.Изјаву којом доказују да испуњавају услове из чл. 75 Закона о јавним набавкама
(«Службени гласник РС», бр. 124/2012,14/2015,68/2015).
5.Изјава о независној понуди
6.Попуњен модел уговора.
Неблаговремене, неисправне и неодговарајуће понуде, неће се узимати у разматрање и
неће бити предмет бодовања.
Понуде се достављају у затвореној и запечаћеној коверти, овереној печатом, са назнаком:
«Понуда – не отварати, за јавну набавку: позив на број ЈНМВ 6-1/2017 на адресу
улица : Радослава Грујића број 2,Београд. На полеђини коверте навести назив, адресу
понуђача, број телефона и име особе за контакт.
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА : 05.12.2017.године до 11,00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ЈЕ : 05.12.2017.године у 11,30 часова
Одлука о додели Уговора донеће се у законом предвиђеном року, а најкасније 10 дана од
дана јавног отварања понуда, уз примену критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
Сви учесници у конкурсу биће благовремено у писменој форми обавештени о избору
најповољнијег понуђача.
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Образац бр. 3
Наручилац:
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП
Место: Београд
Редни број јавне набавке мале вредности: ЈНМВ 6-1/2017

ШИФРА НАБАВКЕ:

ЈНМВ 6-1/2017

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив Понуђача:
Адреса Понуђача:
Одговорна особа (потписник уговора):
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Електронска пошта:
Текући рачун Понуђача:
Банка Понуђача:
Матични број:
Шифра делатности:
Извод из регистра обвезника ПДВ:
ПИБ број:

У Београду

М.П.
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ПОНУЂАЧ
________________________

Образац бр.4.
TEХНИЧКА ШКОЛА ГСП , БЕОГРАД , РАДОСЛАВА ГРУЈИЋА 2
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 6-1/2017
Набавка 1 путничког возила зa потребе ауто школе Техничке школе ГСП.
Модел: „FIAT PUNTO CLASIC"1.3 MULTIJET 95 KS DIZEL
1. Број врата – 5
2. Број седишта – 5
ANDARDNA OPREM

Карактеристике возила
Врста
Марка
Модел
Код возила
Земља порекла
Година производње
Број врата
Број места за седење
Боја возила

Путничко
Fiat
Пунто MY13 1.3 mjtd
199.75V.8
Италија
2017
5
5
Бела пастелна (основна боја без
доплате)

Мотор
Број цилиндара
Погонска осовина
Укупна запремина
Максимална снага Kw (KS)
максимални обртни момент (Nm)
Мењач
Максимална брзина (km/h)
Гориво
Ниво екологије
Емисија CO₂ (g/km)

4
Предња
1.242
70 (95)
200 при 1.500 обрт/мин
5 брзина + Р
178
Дизел
EURO 6
89

Пнеуматици
Пнеуматици

185/65 R15

Потрошња горива (litara/100km)
Градска
Ванградска
Комбинована употреба
Резервоар за гориво

4,3
2,9
3,4
45

Димензије
Дужина (mm)
Ширина (mm)
Висина (mm)
Међуосовинско растојање (mm)
Запремина пртљажника (литара)

4.065
1.687
1.490
2.510
275

Тежина
Тежина празног возила (kg)

cca 1.220

Обавезна Опрема:





























Фиат код кључ
Грејање задњег стакла
Подешавање фарова по висини
ABS + EBD (Electronic Brake Distribution)
ЕSC (Electronic Stability Control)
TMPS – Сензор за притисак у пнеуматицима
Електрично закључавање врата
Ваздушни јастук за возача
Ваздушни јастук за сувозача
Централна брава са даљинском командом
Управљач подесив по висини
Мануелни клима уређај
Електрични подизачи предњих стакала
Електроподесиви спољашњи ретровизори са функцијом одмрзавања
Брисач задњег стакла
Серво управљач
Два задња наслона за главу подесива по висини
Дељива задња клупа (60/40)
Путни рачунар
Седиште возача подесиво по висини
Затварање поклопца од резервоара са кључем
Конфорт инструмент табла
Трећи наслон за главу позади
Кит за пушаче
Радио CD Mp3 уређај са 6 звучника
Браници у боји каросерије
Кућишта ретровизора у боји каросерије
Резервни точак стандардних димензија 185/65 R15
М.П.

ПОНУЂАЧ

________________________
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Наручилац:ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП
Место: Београд ,Радослава Грујића 2
Редни број јавне набавке мале вредности: 6-1/2017

ИЗЈАВА
О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ И КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну јабавку мале вредности ЈНМВ 6-1/2017
НАБАВКА АУТОМОБИЛА – FIAT PUNTO 1.3 MULTIJET

Прихватам услове из позива и конкурсне документације Наручиоца за јавну
набавку мале вредности – НАБАВКА АУТОМОБИЛА – FIAT PUNTO 1.3
MULTIJET,ЈНМВ 6-1/2017

У Београду, ______________године
понуђача:

М.П.

Потпис

-7Образац бр. 6
Наручилац:ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП
Место: Београд, Радослава Грујића 2
Редни број јавне набавке мале вредности: ЈНМВ 6-1/2017

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр.
124/2012 ,14/2015,68/2015 ) понуђач даје :

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује се да је понуда
за ЈНМВ број 6-1/2017 - НАБАВКА АУТОМОБИЛА – FIAT PUNTO 1.3
MULTIJET, поднета независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима .

У Београду, _________год.

М.П.

Потпис понуђача
_____________________

-8-

Образац бр. 7
Наручилац: ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП
Место: Београд, Радослава Грујића 2
Редни број јавне набавке мале вредности: ЈНМВ 6-1/2017

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности – набавке добара – Набавка
аутомобила, ЈНМВ број 6-1/2017 - НАБАВКА АУТОМОБИЛА – FIAT PUNTO 1.3
MULTIJET, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2)Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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
4)Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је
ималац права интелектуалне својине;
5)
Понуђач није био дуже од седам дана у блокади рачуна.

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________
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Наручилац:ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП
Место: Београд, Радослава Грујића 2
Редни број јавне набавке мале вредности: ЈНМВ 6-1/2017

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Чланом 88. ЗЈН је предвиђено да:
(1) Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
(2) Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
(3) 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.

Редни
број

Врста трошкова

Датум
_____________________________

Износ трошкова

Печат и потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________________

Напомена: Наручилац задржава право провере износа трошкова увидом у
фактуре и друга документа.

-10ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП
БЕОГРАД
РАДОСЛАВА ГРУЈИЋА БРОЈ 2.
БРОЈ: _________
ДАТУМ: _____________године
УГОВОР
О НАБАВЦИ АУТОМОБИЛА – FIAT PUNTO 1.3 MULTIJET
(реализација ЈНМВ 6-1/2017)
Закључен у Београду између следећих уговорних страна
1. Техничке школа ГСП, Београд, Радослава Грујића број 2, коју заступа
директор Предраг Михаиловић, (у даљем тексту: Купац – наручилац),
и
2.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(у даљем тексту: Продавац)
Предмет Уговора: Набавка путничког аутомобила FIAT
MULTIJET, за потребе ЦОВ-а школе- ЈНМВ 6-1/2017.

PUNTO

1.3

Члан 1.
Овим Уговором уређују се међусобна права и обавезе Купца –наручиоца и
Продавца, за набавку путничког аутомобила за потребе ЦОВ-а, и то све према
захтевима из Конкурсне документације и понуде Продавца број _________од
____________године, која је саставни део овог Уговора.
Члан 2.
На овај Уговор ће се примењивати сви услови из прихваћене понуде број
_________од ______. године, јавно отворене________________ године у ______
часова у просторијама Купца-наручиоца.
Понуда број _________ од ___________године је саставни део Уговора.
Члан 3.
Продавац се обавезује да за потребе Купца изврши продају и испоруку
путничка аутомобила модел ______________________________– набавка по
ЈНМВ 6-1/2017, а у свему према захтевима из конкурсне документације са
пакетом опреме према техничкој спецификацији Купца-наручиоца.
Укупна вредност возила износи __________________динара без ПДВ-а и иста
није променљива.
Члан 4.
Купац-наручилац се обавезује да ће укупну вредност возила из члана 3.овог
Уговора исплатити на текући рачун Продавца ______________________код
банке ___________________ у року од једног дана од дана обостраног
потписивања Уговора.

Члан 5.
Продавац се обавезује да Купцу-наручиоцу пре потписивања Уговора достави
неопозиву, безусловну банкарску гаранцију за добро извршење посла, на цео
износ уговорене вредности возила, са клаузулом „без приговора“, наплативу на
први позив Купца-наручиоца са роком трајања испоруке возила.
Члан 6.
Место испоруке возила је седиште купца.
Продавац се обавезује да ће извршити испоруку новог путничког возила из
члана 3. овог Уговора у потпуно исправном стању и без икаквих оштећења у
року од 3 дана од дана плаћања укупне вредности возила.
Продавац се обавезује да приликом испоруке попуни одговарајући материјални
документ о примопредаји возила, достави техничку документацију за возило и
испостави фактуру за испоручена возила.
Члан 7.
Уколико Продавац својом кривицом не испоручи наведена возила у уговореном
року, обавезан је да Купцу – наручиоцу, на име уговорене казне уплати пенале
за сваки дан закашњења 2% (промила) од уговорене вредности возила, а казна
не може бити већа од 5% од уговорене суме.
Члан 8.
Уколико Продавац својом кривицом не изврши испоруку наведених возила у
уговореном року, Купац – наручилац може једнострано да раскине Уговор због
неиспуњења уговорене обавезе, на терет трошкова Продавца.
Члан 9.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Члан 10.
За све што није овим уговором регулисано непосредно ће се применити одредбе
Закона о облигационим односима као и осталих подзаконских прописа.
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану из овог уговора реше
мирним путем, а у случају супротног уговарају надлежност Основног суда у
Београду.
Овај Уговор је закључен у четири (4) истоветна примерка од којих по његовом
потписивању свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.
ПРОДАВАЦ
ДИРЕКТОР

КУПАЦ
ДИРЕКТОР

_________________________

________________________________
Предраг Михаиловић, дипл.ел.инж.
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