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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15,
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.
29/2013,104/13 и 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.1.7/2017, заводни број
15 од 13.03.2017.године, и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1.1.7 / 2017,
заводни број 359 од 13.03.2017.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности добра –
специјализовано возило за превоз инвалидних лица
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1

Подаци о наручиоцу

Наручилац: ГРАДСКА АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ доо Крагујевац
Адреса: Крагујевац, Краља Петра I бр.17
Интернет страница: http://www.gas-kg.com

1.2

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Предмет уговора о јавној набавци: Набавка специјализованог возила за превоз
инвалидних лица на дизел погон (1 возило).
Понуђена возила морају бити у складу са важећим законским прописима Републике
Србија, Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за
возила у саобраћају на путевима и Законом о безбедности саобраћаја.
Понуђачи морају да понуде потпуно новo возилo. Под термином "новo возилo"
подразумева се некоришћено возило са целокупном новом конструкцијом и уграђеним
потпуно новим агрегатима, склоповима, подсклоповима, деловима и другим уградбеним
ставкама, произведен најраније 2017. године и који се након испоруке први пут региструје.
Набавком возила обухваћена је и набавка обавезне опреме за то возило, као и услуге
које су нужно везане за испоруку и то: нулти сервис возила и технички преглед за потребе
регистрације.
За сваку могућу неусаглашеност карактеристика возила са законима, правилницима и
стандардима Републике Србије и Европске уније у потпуности одговара испоручилац
возила.
У овом Техничком опису наводе се само карактеристике минибуса које су од примарне
важности за наручиоца.
Понуђено добро не може имати мање опреме од тражене која је саставни део техничке
спецификације.
Сви материјали од којих је израђено возило не смеју ни на који начин здравствено да
штете свима онима који су у контакту са возилом (путници, возачи, радници на одржавању
возила, случајни пролазници – пешаци).
У случају пожара на предметном добру не смеју да настану отровни и агресивни гасови
као продукт сагоревања.
Понуђач је обавезан да достави атесте, да изврши баждарење тахографа и технички
преглед.
Понуђач ће техничке карактеристике доказивати каталогом, проспектом или неким
другим документом на српском језику који мора да садржи доказ за све захтеване тачке
из техничке спецификације предмета јавне набавке.
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1.3

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1.1.7 / 2017 су добра – Специјализовано возило за превоз
инвалидних лица путем финансијског лизинга.
Назив и ознака из општег речника набавки: 34114000 – Специјализовано возило,
66114000 - Услуге финансијског лизинга.
1.4

Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Контакт
Лица за контакт: Драгољуб Мерџан
Е - mail адреса : office@gas-kg.com, fax:034/501-100

1.5

Поступак достављања и отварање понуда

1.5.1 Начин преузимања конкурсне документације:
Конкурсна документација може се преузети у року од 8 дана од дана објаве позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници ГАС доо Крагујевац
сваког радног дана од 0730 до 1530 часова у просторијама ГАС доо Крагујевац, Краља
Петра I бр. 17.
1.5.2 Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуда се доставља у затвореној коверти која на предњој страни мора имати заводни број,
а на полеђини мора бити адреса и печат понуђача. Уколико је последњи дан истека рока
за подношење понуда нерадан дан, рок истиче до 1100 часова првог наредног радног дана.
Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуде, сматраће се
неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити
неотворену подносиоцу понуде, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Крајњи рок за подношење понуда је 24.03.2017.год. до 1100 часова.
На захтев понуђача издаје се потврда о пријему понуде.
Место, време и начин отварања понуда:
24.03.2017.год. у 1130 часова у просторијама ГАС доо Крагујевац, Краља Петра I бр. 17
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у постуку отварања
понуда:
Са пуномоћјем овереним од стране понуђача.
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1.5.3 Начин рада Комисије за јавну набавку
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ одбацује и не узима у разматрање понуду која:




Није достављена благовремено, односно после назначеног рока за достављање.
Неблаговремено поднете понуде враћају се подносиоцу неотворене.
Није у прописно запечаћеној коверти (отворена).
Није потпуна (не садржи све тражене документе, или није уредно попуњена).

Благовремено приспеле понуде биће отворене по редоследу приспећа.
Комисија за јавну набавку ће доставити Записник са јавног отварања понуда,
понуђачима у року од 3 дана од дана јавног отварања понуда.
Комисија за јавну набавку задржава право да у току разматрања и оцене понуда
затражи додатна обавештења од понуђача.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ искључује Понуђача – учесника јавне набавке из
даљег учешћа, уколико се у току разматрања Понуда (у свим фазама ) утврди
неслагање података у Понуди и стварног стања.
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2. ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА,ОПИС
Технички опис
ВОЗИЛО:
- Запремина мотора: не већа од 2000 цм³
- Снага мотора: мања од 105 Ks
- Обртни момент: већи од 250 Nm
- Укупна маса возила: не већа од 3500 кг
- Међуосовинско растојање: минимум 3600 мм
- Емисиони стандард: минимум Еуро 6
- Дужина возила: мања од 6000 мм
- Корисна висина возила у простору за путнике: већа од1950 мм
- Укупни број места за седење: 6
Технички опис опремања возила у специјално возило
-

Раван под са челичном цевном подконструкцијом
Под од водоотпорног шпера минималне дебљине 12 мм, лепљење антистатик
противклизног подолита
Аутобуска седишта са фиксним наслонима, категорија М1 – 3 ком, у распореду 1+1+1
са леве бочне стране иза возача
Постављање алуминијумских шина на поду возила за превоз троја инвалидска
колица
Топлотна и звучна изолација
Облоге ентеријера
Монтажна стакла тонираних сиво
Израда и монтажа ојачаних кровних носача и појачана термоизолација крова
Ваздушни грејача на дизелу- капацитета грејања до 2 KW
Монтажа аутомата за електрично затварање и отварање клизних врата
Фиксни ногостоп испод клизних врата
Фабричке облоге крова
Тунели на крову за развођење хладног ваздуха дуж возила
Клима уређај за расхлађивање путничког простора
2 кровне лампе са дневним и ноћним светлом
Сигурносни чекићи 2 комада
Фиксатори за колица:
Сет фиксатора за под са аутоматским механизмом за блокирање колица и са
карабињерима (хомологовано)
Сигурносни појас за везивање преко карлице у две тачке (хомологовано)
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Хидролифт за колица:
- Носивост: 380 – 400 кг
- Димензије склопљеног хидролифта: 1500x 350x1290 мм
- Димензије носеће платформе: 1380x 920 мм
- Сопствена тежина: 120-130 кг

2.1 Рок испоруке Најдужи рок испоруке за предметна добра, а који је наручилац
спреман да прихвати је 90 дана рачунајући од дана потписивања Уговора о испоруци.
Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача по питању
рока испоруке. Место испоруке добара је на адреси Испоручиоца предмета лизинга .
2.2 Рок важења понуде (опција понуде) Рок важења понуде не може бити краћи од 30
дана од дана јавног отварања понуда. Понуда у којој није дат рок важности понуде (опција
понуде) као и понуда која има краћи рок важења од минимално захтеваног у претходном
ставу биће одбијена као неприхватљива.
2.3 Сервисни интервал: минимум 35.000 км
2.4 Подршка: Сервисна подршка 24h
2.5 Гарантни период
- Минимум 2 године без километарског условљавања
- Минимум 2 године на опрему путничког простора
- Минимум 2 године за систем климатизације и грејање путничког простора
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3. УСЛОВИ УЧЕШЋА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Како се предметно добро набавља путем финансијског лизинга, понуду у предметном
поступку могу поднети само групе понуђача у које ће као чланови бити укључени
давалац лизинга , испоручилац предмета лизинга са подизвођачем који врши опремање
специјлаизованог возила за превоз инвалидних лица.
Понуђачи из претходног става, односно давалац лизинга и испоручилац предмета
лизинга достављају Наручиоцу заједничку понуду.
Сваки понуђач из Групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. од тачке
1. до тачке 4. ЗЈН, а што доказује достављањем доказа из члана 77. став 1. од тачке 1.
до тачке 4. ЗЈН, а остале услове из члана 76. ЗЈН испуњавају заједно.
Само понуђач из Групе понуђача ( давалац лизинга) мора да испуни услов из члана
75. став 1.тачка 5. ЗЈН,а што доказује достављањем доказа из члана 77. став 1.тачка 5.
ЗЈН.
Само понуђач из Групе понуђача ( испоручилац предмета лизинга) мора да испуни
услов које се односи на финансијски капацитет и само доказ испоручиоца предмета
лизинга ће се узимати у обзир.

3.1

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75.
Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2)
Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке,ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
(чл. 75. ст. 1. тач. 5 ) Закона ) ;
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о безбедности здравља на раду
(заштита на раду), запошљавању и условима рада, заштити животне средине
(чл. 75. ст. 2. Закона).
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
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тач.1. до 4. Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона, за део
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. Закона, а
додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тачка. 5. Закона, дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
3.2

Додатни услови

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:
НАПОМЕНА: Доле наведени додатни услов подноси само испоручилац
1. Овлашћење произвођача понуђеног предметног добра понуђачу за учешће у овој
набавци – оверено и потписано од стране произвођача или његовог представника на
територији РС, понуђеног предметног добра.
Као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, понуђачи су дужни да
уз понуду доставе:
1. МЕНИЦУ (оверену и потписану)
2. MЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ (попуњено , потписано и печатом оверено)
3. OВЕРЕНИ ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ МЕНИЦЕ
4. КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА
У поступку јавне набавке коју спроводи Градска агенција за саобраћај доо Крагујевац, од
свих понуђача захтева се да уз понуду доставе и средство финансијског обезбеђења за
озбиљност понуде, а само од изабраног понуђача приликом потписивања уговора мора
се, обавезно захтевати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.
Понуђач је обавезан да достави средство финансијског обезбеђења и то меницу, оверену
печатом и потписану од стране овлашћеног лица; попуњен, печатом оверен и потписан
образац меничног овлашћења, оверени захтев за регистрацију менице и картон
депонованих потписа, плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од
вредности понуде, односно вредности партије за коју понуђач подноси понуду, са роком
важности који мора бити најмање три дана дужи од дана истека важности понуде, односно
најмање 63 дана од датума отварања понуда. Меницу за озбиљност понуде Наручилац
(Градска агенција за саобраћај доо Крагујевац) ће наплатити у целости у случају да
понуђач који наступа самостално или са подизвођачима или као овлашћени члан групе
понуђача:
• повуче своју понуду пре датума истека рока важности, без сагласности Наручиоца
• одбије да потпише уговор, сходно условима из понуде
• није успео или је одбио да достави тражена средства финансијског обезбеђења (менице)
за добро извршење посла.
Меница за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу даном достављања менице за
добро извршење посла.
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Као средство финансијског обезбеђења за добро и благовремено извршење посла,
изабрани понуђач је дужан да у тренутку потписивања уговора достави:
1. МЕНИЦУ (оверену и потписану)
2. MЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ (попуњено , потписано и печатом оверено)
3. OВЕРЕНИ ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ МЕНИЦЕ
4. КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА
Изабрани Понуђач је обавезан да у тренутку потписивања уговора достави средство
финансијског обезбеђења за добро и благовремено извршење посла: (и то меницу,
оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица; попуњен, печатом оверен и
потписан образац меничног овлашћења, оверени захтев за регистрацију менице и
картон депонованих потписа), плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од
укупне уговорене вредности (без обрачунатог ПДВ-а), са роком важности 30 дана дужим
од важности уговора, Наручиоцу.
Уговор о лизингу се закључује најкасније 5 дана пре истека рока за испоруку возила.
Да на дан преузимања предмета лизинга (примопредаје возила) има закључен уговор о
осигурању код једне од осигуравајућих компанија и то следећа осигурања: Обавезно
осигурање од одговорности, осигурање од крађе у земљи, потпуно каско осигурање које
ће покривати све случајеве и ризике предвиђене и дефинисане условима осигуравача.
ОБАВЕЗЕ ИЗАБРАНОГ ПОНУЂАЧА (ДАВАОЦА ЛИЗИНГА):
Уговор о лизингу се закључује најкасније 5 дана пре истека рока за испоруку
возила/предметних добара
Да, пре закључења уговора о финансијском лизингу, са испоручиоцем предмета
лизинга склопи Уговор о испоруци, а који ће бити у свему усклађен према захтевима
Примаоца лизинга из Конкурсне документације и усвојеној понуди, а посебно у погледу
обавеза испоручиоца пре и након испоруке возила (достава плана сервисираних прегледа
у гарантном периоду, достава Записника о вршењу техничког прегледа на коме је
утврђено да је возило исправно, гарантни период за комплетно возило, обавезе
испоручиоца у гарантном року према Примаоцу, одговорност за материјалне недостатке
предмета лизинга, одговорност за исправно функционисање ствари у гарантном року,
датум и начин испоруке лизинга, место испоруке и начин примопредаје и сервисирање у
гарантном року и др.). Прималац лизинга потписивањем одобрава Уговор о испоруци у
делу који се односи на одређење предмета лизинга, цени, место, рок и начин испоруке
предмета лизинга као и друге услове који се тичу његових интереса. Саставни део Уговора
о испоруци сачињава и Образац техничког описа понуђеног предметног добра.
Поднесе захтев за упис закљученог уговора у Регистар финансијског лизинга који се
води код Агенције за привредне регистре у року од 7 дана од дана испоруке предмета
лизинга, а захтев за упис измене и допуне података о овом уговору, као и брисање
података из регистра, у року од 7 дана од момента наступања чињенице које су ту измену
и допуну, односно брисање података условиле.
Остале обавезе дефинисане моделом уговора.
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ОБАВЕЗЕ ИЗАБРАНОГ ПОНУЂАЧА (ИСПОРУЧИОЦА ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА):
Уз испоруку возила/ предметног добра достави:
· Tехнички преглед возила /предметног добра обави о сопственом трошку
· уз возило/предметно добро достави Записник о вршењу техничког прегледа на коме
је утврђено да је возило ИСПРАВНО.
- Отклони недостатке (неисправности) који се појаве у току гарантног периода, у року
од 15 дана од пријема обавештења од стране Примаоца лизинга, односно дати предлог
решења за отклањање недостатака (не исправности) у року од 15 дана.

3.3

.
Упутство како се доказује испуњеност услова

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
Предузетник
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног и вишег суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције
Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка
лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
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4) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Прилог
24). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка. 1.,2 и 4, а доказ
из члана 75. став 1. тачка. 5 Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем
је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1.,2. и 4 Закона,
а доказ из члана 75. став 1. тач. 5 Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави доказе из члана 79. став 1. и став 2. Закона о јавним набавкама, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача нису дужни да приликом
подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка
1.,2. и 4. Закона о јавним набавкама.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тачка 1 Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.“
Понуђачи нису дужни да достављају доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа (члан 79.став 4. ЗЈН).
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
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електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља
у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа
те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
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4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ГРАДСКА АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ доо Крагујевац,
Краља Петра I бр.17, са назнаком: ,, Понуда за јавну набавку добра – Специјализовано
возило за превоз инвалидних лица ЈН бр. 1.1.7 / 2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24.03.2017.године.
до 1100 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат (тачно
време) пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Напомена:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 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 матерјалном
и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању
обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од
стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да
један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној
документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном
и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
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3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ГРАДСКА АГЕНЦИЈА ЗА
САОБРАЋАЈ доо Крагујевац, Краља Петра I бр. 17, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добра – Специјализовано возило
инвалидних лица ЈН бр. 1.1.7 / 2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добра – Специјализовано возило
инвалидних лица ЈН бр. 1.1.7 / 2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добра – Специјализовано возило
инвалидних лица ЈН бр. 1.1.7 / 2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – Специјализовано
превоз инвалидних лица ЈН бр. 1.1.7 / 2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.

за превоз
за превоз
за превоз
возило за

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Поглавље 5), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду
са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(Поглавље 5) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у Поглављу 3 конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то
податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у Поглављу 3 конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Споразум садржи податке о понуђачу који ће у име групе потписивати образце из
конкурсне документације.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Како се предметна добра набављају путем финансијског лизинга, понуду у предметном
поступку могу поднети само групе понуђача у које ће као чланови бити укључени давалац
лизинга и испоручилац предмета лизинга.
Понуђачи из претходног става, односно давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга
достављају Наручиоцу заједничку понуду.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Предмет је петогодишњи финансијски лизинг, са 60 месечних рата отплате у складу са
образцем Обрачуна лизинг накнаде (образац 7), уговора о финансијском лизингу и планом
отплате финансијског лизинга према понуди понуђача (образац 8). Поред означења
лизинг нахнаде, давалац лизинга је дужан да означи и друге трошкове који настају
закључењем уговора о финансијском лизингу у складу са обачуном лизинг накнаде
(Образац 7), а које ће наручилац платити једнократно уз прву у 60 рата лизинг накнаде
која доспева даном потписивања уговора о лизингу. На дан примопредаје возила
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/предметних добара/ Наручилац ће даваоцу лизинга уплатити учешће у висини од 20%
бруто вредности.
Исплата сваке лизинг накнаде ће се извршити у року датом у Плану отплате понуђача
(образац 8) и то без посебно испостављеног рачуна, док ће се исплата трошкова који
настају закључењем уговора о финансијском лизингу извршити у року за плаћање прве
рате лизинг накнаде датом у истом плану.
8.2. Рокови испоруке
Најдужи рок испоруке за предметно добро, а који је наручилац спреман да прихвати је 90
дана рачунајући од дана потписивања Уговора о испоруци. Наручилац не прихвата
никакво додатно условљавање од стране понуђача по питању рока испоруке. Место
испоруке добара је на адреси Испоручиоца добра.
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
8.4. Гарантни период
-Минимум 2 године без километарског условљавања
-Минимум 2 године на опрему путничког простора
-Минимум 2 године за систем климатизације и грејање путничког простора

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена може бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се
за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена може бити исказана и у еврима. За прерачун цене у динарима користиће се средњи
девизни курс Народне банке Србије на дан обрачуна.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
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Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже.
10. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-mail: office@gas-kg.com или факсом на број 034/501-100 тражити
од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,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 понуде
односно 19.03.2017.године, од 0730 до 1530 часова (напомена: обавезна је потврда о
пријему електронске поште).
Наручилац ће у писаном облику у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима информацију објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.1.7 / 2017”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.

13. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказе у смислу одредби члана 82.
Закона.
Понуђач који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан
предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да
у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека
рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора
да се продужи.

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор понуђача ће се извршити применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок доступности средстава. У случају
истог понуђеног рока доступности средстава , као најповољнија биће изабрана понуда
оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,као
и да нема забрану обављења делатности која је на снази у време подношења понуде
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17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
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 ЗЈН.
Захтев за заштиту права може да поднесу Управа за јавне набавке ,Државна
ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка
јавне набавке,против сваке радње наручиоца,осим ако овим законом није другачије
одређено.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail:
office@gas-kg.com, факсом на број 034/501-100 или препорученом пошиљком са
повратницом.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике
у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу
јавних набавки и интернет страници наручиоца, најкасније у року од 2 дана од дана
пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 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 наручуоцу на евентуалне недостатке и неправилности,
а наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које
наручилац преузме пре истека рока за подношење понуда а након истека рока из става 3.
члана 149. сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне
набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања
одлуке на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози
за његово подношење пре истека рока за подношење понуда из става 3. и 4. ЗЈН, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
.
Ако је Захтев поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. Закона,
наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом
захтеву , осим ако су испуњени услови из става 2 и 3 члана 150. Закона и ако наручилац
или Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.
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Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева
за заштиту права при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права
наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у
одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства
финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за
пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Градска агенција за саобраћај доо Крагујевац ; јавна набавка број
1.1.2/2017;.
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег
је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
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захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог
рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава,
корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници
јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са
ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће уговор доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона.
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5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ТЕНДЕРСКИ ОБРАСЦИ
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ – ДАВАОЦУ
ЛИЗИНГА (ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ВОЗИЛО ЗА
ПРЕВОЗ ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА)

ОБРАЗАЦ 1

Назив понуђача (даваоца лизинга)
Назив и седиште понуђача (улица, број, место)
Општина
Генерални директор/ директор
Лице које ће потписати уговор о испоруци и
уговор о финансијском лизингу
Лице за контакт
Број телефона
Број факса
Електронска пошта
Текући рачун предузећа и назив пословне банке
понуђача
Матични број предузећа
Порески идентификациони број предузећа
Тип понуђача (правна форма ораганизације
предузећа- ДОО, АД, Јавно предузеће....)
Организациони део (опционо)

ПОНУЂАЧ
_______________________ _______________________________
(давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга)
или овлашћени представник понуђача заједничке понуде
М.П
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ –
ИСПОРУЧИОЦУ (ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО
ВОЗИЛО ЗА ПРЕВОЗ ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА )

ОБРАЗАЦ 1а

Назив понуђача (даваоца лизинга)
Назив и седиште понуђача (улица, број, место)
Општина
Генерални директор/ директор
Лице које ће потписати уговор о испоруци и
уговор о финансијском лизингу
Лице за контакт
Број телефона
Број факса
Електронска пошта
Текући рачун предузећа и назив пословне банке
понуђача
Матични број предузећа
Порески идентификациони број предузећа
Тип понуђача (правна форма ораганизације
предузећа- ДОО, АД, Јавно предузеће....)
Организациони део (опционо)

ПОНУЂАЧ
_______________________ _______________________________
(давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга)
или овлашћени представник понуђача заједничке понуде
М.П.
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ –
Опремање возила у специјализованом
возилу за превоз инвалидних лица

ОБРАЗАЦ 1б

Назив понуђача (даваоца лизинга)
Назив и седиште понуђача (улица, број, место)
Општина
Генерални директор/ директор
Лице које ће потписати уговор о испоруци и
уговор о финансијском лизингу
Лице за контакт
Број телефона
Број факса
Електронска пошта
Текући рачун предузећа и назив пословне банке
понуђача
Матични број предузећа
Порески идентификациони број предузећа
Тип понуђача (правна форма ораганизације
предузећа- ДОО, АД, Јавно предузеће....)
Организациони део (опционо)

ПОНУЂАЧ
_______________________ _______________________________
(давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга)
или овлашћени представник понуђача заједничке понуде
М.П.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА специјализовано
возило

ОБРАЗАЦ 2
Страна 1/2

ПРОИЗВОЂАЧ ПОНУЂЕНОГ

специјализованог возила
ОЗНАКА ПОНУЂЕНОГ

специјализованог возила
ТИП ПОНУЂЕНОГ

специјализованог возила
ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ
специјализованог возила

1.

2.

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА
НОВОГ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНОГ ВОЗИЛА БЕЗ ПДВ-а
ЦАРИНА, ТРАНСПОРТ

ОСТАЛИ
ТРОШКОВИ
,
ЛИЗИНГ
НАКНАДА И ДРУГИ ТРОШКОВИ КОЈИ
НАСТАЈУ ЗАКЉУЧЕЊЕМ УГОВОРА О
ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ, КАО И СВИ
ДРУГИ ТРОШКОВИ КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА)
БЕЗ ПДВ-а
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а
за специјализовано возило

Опција понуде важи:

Понуђени рок испоруке:

_________________________________
(унети цену и валуту)

__________________________________
(унети цену и валуту)

_________________________________
(унети цену и валуту)

______________ дана од дана отврања понуда

______________ дана од дана отврања понуда

ПОНУЂАЧ
_______________________ _______________________________
(давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга)
или овлашћени представник понуђача заједничке понуде
М.П
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ГРАДСКА АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ ДОО - КРАГУЈЕВАЦ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО
ВОЗИЛО

ОБРАЗАЦ 2
Страна 2/2

ПОНУЂЕНИ УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
УКУПАН БРОЈ РАТА ЛИЗИНГ НАКАНДЕ
_______________________________________

ПОНУЂЕНИ ГАРАНТНИ ПЕРИОД НА
КОМПЛЕТНО ВОЗИЛО

_______________________________________

ПОСЕБНЕ ПОГОДНОСТИ:

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуђено возило произвођача,
ознаке, марке и типа како је наведено у образцу 2.

ПОНУЂАЧ
_______________________ _______________________________
(давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга)
или овлашћени представник понуђача заједничке понуде
М.П
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ГРАДСКА АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ ДОО - КРАГУЈЕВАЦ

СТРУКТУРА ЦЕНЕ
ЗА СПЕЦИЈЛАИЗОВАНО ВОЗИЛО

ОБРАЗАЦ 3

УЧЕШЋЕ ЕЛЕМЕНАТА У СТРУКТУРИ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Јединична
цена
возила
укључујући све трошкове без
ПДВ-а
и
без
трошкова
финансијског лизинга
Јединична
цена
возила
укључујући све трошкове и
трошкове
финансијског
лизинга, без ПДВ-а
Јединична
цена
возила
укључујући све трошкове и
трошкове
финансијског
лизинга са ПДВ-ом

________________________________________________________
(унети цену и валуту)

_______________________________________________________
(унети цену и валуту)

_______________________________________________________
(уколико је цена изражена у РСД)
Трошкови који чине укупну цену:

Укупно остали трошкови у
вези са реализацијом уговора,
без трошкова финансијког
лизинга
Укупно
трошкови
који
настају закључењем уговора о
финасијском лизингу у складу
са образцима 7 и 8
Укупна вредност понуде без
ПДВ-а
( укључујући све трошкове,
лизинг
накнаду
и
друге
трошкове
који
настају
закључењем
уговора
о
финансијком
лизингу)
за
возило
Укупна вредност понуде са
ПДВ-ом
(укључујући
све
трошкове, лизинг наканду и
друге трошкове који настају
закључењем
уговора
о
финансијком
лизингу)
за
возило

________________________________________________
(унети цену и валуту)

_____________________________________________________
(унети цену и валуту)

ПОНУЂАЧ
_______________________ _______________________________
(давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга)
или овлашћени представник понуђача заједничке понуде
М.П
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ГРАДСКА АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ ДОО - КРАГУЈЕВАЦ

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА
О
ПОШТОВАЊУ
ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ
НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИЗЈАВА
КОЈОМ ГАРАНТУЈЕ ДА НЕМА ЗАБРАНУ
ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ

ОБРАЗАЦ 4

ИЗЈАВА
(ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ВОЗИЛО)
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо:
- Да смо приликом састављања понуде поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.
ДА

НЕ

- Да приликом подношења понуде немамо забрану обављања делатности.
ДА

НЕ

(закоружити)

ПОНУЂАЧ
_______________________ _______________________________
(давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга)

или овлашћени представник понуђача заједничке понуде
М.П
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ГРАДСКА АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ ДОО - КРАГУЈЕВАЦ

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 5

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
(ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ВОЗИЛО)
Трошкови израде узорака
(ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца)
Редни
број

Спецификација трошкова
израде узорака

Износ без ПДВ-а
( у динарима)

Износ са ПДВ-ом
(у динарима)

Укупан износ (без ПДВ-а)
Укупан износ (са ПДВ-ом)
Трошкови прибављања средстава обезбеђења
Редни
број

Спецификација трошкова
прибављања средстава
обезбеђења

Износ без ПДВ-а
( у динарима)

Износ са ПДВ-ом
(у динарима)

Укупан износ (без ПДВ-а)
Укпан износ (са ПДВ-ом)
Напомена: Сходно одредбама члана 88. ЗЈН понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и
структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припремања понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на
страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу накнади трошкове израде узорака или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава
обезбеђења, под условом да је понуђач доставио образац 5 у својој понуди.

ПОНУЂАЧ
_______________________ _______________________________
(давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга)
или овлашћени представник понуђача заједничке понуде
М.П
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ГРАДСКА АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ ДОО - КРАГУЈЕВАЦ

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ 6

ИЗЈАВА
(ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ВОЗИЛО)

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем да сам понуду поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ПОНУЂАЧ
_______________________ _______________________________
(давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга)
или овлашћени представник понуђача заједничке понуде
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ГРАДСКА АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ ДОО - КРАГУЈЕВАЦ
ОБРАЗАЦ ОБРАЧУНА ЛИЗИНГ НАКНАДЕ И
ДРУГИХ ТРОШКОВА КОЈИ НАСТАЈУ
ЗАКЉУЧЕЊЕМ УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ
ЛИЗИНГУ ( ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ВОЗИЛО)
Статус у понуди – давалац лизинга
Пословно име даваоца
лизинга
Адреса
Матични број
ПИБ број
Број рачуна
Број телефона
Број факса
Електронска пошта

ОБРАЗАЦ 7
Страна 1/2

Наручилац:
Градска агенција за
саобраћај доо Крагујевац
Краља Петра I бр.17
34000 Крагујевац

Прималац лизинга:
Предмет лизинага:
Валута и курс обрачуна:
Датум:
Обрачун лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем уговора
о финансијском лизингу
Бруто набавна вредност
Преглед других трошкова који настају
лизинга
закључењем уговора о финансијском лизингу
који се плаћају једнократно од стране
наручиоца уз прву рату лизинг накнаде
Набавна вредност предмета
Трошкови одобрења
лизинга
ПДВ на набавну вредност
ПДВ на трошкове одборења
предмета лизинга
Учешће (20% на бруто вредност )
ПДВ- која није садржана у
лизинг накнади
Износ нето финансирања
Трошкови уписа уговора у
Регистар фин. лизинга
ПДВ на трошак уписа уговора
у Регистар фин. лизинга
Укупна камата
Трошкови кредитног бироа
са ПДВ-ом
Укупан износ рата лизинг
накнаде
Број рата лизинг накнаде
Остали трошкови
Износ рате лизинг накнаде
Номинална каматна стопа
Ефективна стопа лизинг
накнаде
ПОНУЂАЧ
_______________________ _______________________________
(давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга)
или овлашћени представник понуђача заједничке понуде
М.П
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ГРАДСКА АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ ДОО - КРАГУЈЕВАЦ

ОБРАЗАЦ ОБРАЧУНА ЛИЗИНГ НАКНАДЕ И
ДРУГИХ ТРОШКОВА КОЈИ НАСТАЈУ
ЗАКЉУЧЕЊЕМ УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ
ЛИЗИНГУ ( ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ВОЗИЛО)

ОБРАЗАЦ 7
Страна 2/2

Осигурање предмета лизинга
Прималац лизинга је дужан да на дан преузимања предмета лизинга (примопредаје возила) закључи
уговор о осигурању код једне од осигуравајућих компанија и то следећа осигурања: Обавезно осигурање од
одговорности, осигурање од крађе у земљи, потпуно каско осигурање које ће покривати све случајеве и
ризике предвиђене и дефинисане условима осигуравача.
Валутна клаузула
Прималац лизинга извршава сва плаћања у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије на дан доспећа.
Превремена отплата
Прималац лизинга може пре истека уговореног рока, исплатити целокупан износ преостале накнаде, под
следећим условима:
Прималац лизинга је дужан од Даваоца лизинга обавести о намери превремене отплате најкасније 90
дана пре дана отплате.
Трошак превремене отплате преостале лизинг накнаде обрачунаће се на следећи начин:
у вредности од ___________% неамортизоване вредности предмета лизинга.

ПОНУЂАЧ
________________________________ _______________________________________
(давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга)
или овлашћени представник понуђача заједничке понуде
М.П
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ГРАДСКА АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ ДОО - КРАГУЈЕВАЦ

ОБРАЗАЦ ПЛАНА ОТПЛАТЕ ФИНАНСИЈСКОГ
ЛИЗИНГА (ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ВОЗИЛО )

Статус у понуди – давалац лизинга
Пословно име даваоца
лизинга
Адреса
Матични број
ПИБ број
Број рачуна
Број телефона
Број факса
Електронска пошта
Прималац лизинга:
Предмет лизинга:
Валута и курс обрачуна:
Датум:

ОБРАЗАЦ 8

Наручилац:
Наручилац:
Градска агенција за
саобраћај доо Крагујевац
Краља Петра I бр.17
34000 Крагујевац

ПЛАН ОТПЛАТЕ ПЕТОГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА
ЕЛИН:
Номинална каматна стопа:

Уз образац 8 доставити комплетан план отплате петогодишњег финасијског лизинга – потписан и
оверен од стране понуђача – даваоца лизинга.

ПОНУЂАЧ
_______________________ _______________________________
(давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга)
или овлашћени представник понуђача заједничке понуде
М.П
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ГРАДСКА АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ ДОО - КРАГУЈЕВАЦ

ОБРАЗАЦ ПЛАНА ИНФОРМАТИВНЕ
ПРИРОДЕ (ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ВОЗИЛО)
Статус у понуди – давалац лизинга
Пословно име даваоца
лизинга
Адреса
Матични број
ПИБ број
Број рачуна
Број телефона
Број факса
Електронска пошта
Прималац лизинга:
Предмет лизинга:
Валута и курс обрачуна:
Датум:

ОБРАЗАЦ 9

Наручилац:
Градска агенција за
саобраћај доо Крагујевац
Краља Петра I бр.17
34000 Крагујевац

Бруто набавна вредност предмета лизинга-за два мини буса
Износ учешћа
Број рата лизинг накнаде и период њиховог доспећа
Износ рате лизинг накнаде
Други трошкови који настају закључењем уговора о
финансијском лизингу који се плаћају једнократно од стране
наручиоца уз прву рату лизинг накнаде
Номинална каматна стопа
Ефективна стопа лизинг накнаде
Осигурање предмета лизинга
Прималац лизинга је дужан да на дан преузимања предмета лизинга (примопредаје возила) закључи
уговор о осигурању код једне од осигуравајућих компанија и то следећа осигурања: Обавезно осигурање од
одговорности, осигурање од крађе у земљи, потпуно каско осигурање које ће покривати све случајеве и
ризике предвиђене и дефинисане условима осигуравача.
Валутна клаузула
Прималац лизинга извршава сва плаћања у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије на дан доспећа.
Право опције
Прималац лизинга има право да, после истека уговора о финансијском лизингу, предмет лизинга опкупи
по износу преостале вредности тог предмета од __________________, уз цену опције од
_________________.
Превремена отплата
Прималац лизинга може пре истека уговореног рока, исплатити целокупан износ преостале лизинг
накнаде, под следећим условима: Прималац лизинга је дужан од Даваоца лизинга обавести о намери
превремене отплате најкасније 90 дана пре дана отплате.
Трошак превремене отплате преостале лизинг накнаде обрачунаће се на следећи начин: у вредности од
___________% неамортизоване вредности предмета лизинга.
ПОНУЂАЧ
_____________________ _____________________
(давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга)
или овлашћени представник понуђача заједничке понуде
М.П
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ГРАДСКА АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ ДОО - КРАГУЈЕВАЦ

ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКОГ ОПИСА
ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА

ОБРАЗАЦ 10

ВОЗИЛО:
- Запремина мотора: не већа од 2000 цм³
- Снага мотора: мања од 105 KW
- Обртни момент: већи од 250 nm
- Укупна маса возила: не већа од 3500 кг
- Међуосовинско растојање: минимум 3600 мм
- Емисиони стандард: минимум Еуро 6
- Дужина возила: мања од 6000 мм
- Корисна висина возила у простору за путнике: већа од1950 мм
- Укупни број места за седење: 6
Технички опис опремања возила у специјално возило
- Раван под са челичном цевном подконструкцијом
- Под од водоотпорног шпера минималне дебљине 12 мм, лепљење антистатик противклизног
подолита
- Аутобуска седишта са фиксним наслонима, категорија М1 – 3 ком, у распореду 1+1+1 са леве бочне
стране иза возача
- Постављање алуминијумских шина на поду возила за превоз троја инвалидска колица
- Топлотна и звучна изолација
- Облоге ентеријера
- Монтажна стакла тонираних сиво
- Израда и монтажа ојачаних кровних носача и појачана термоизолација крова
- Ваздушни грејача на дизелу- капацитета грејања до 2 KW
- Монтажа аутомата за електрично затварање и отварање клизних врата
- Фиксни ногостоп испод клизних врата
- Фабричке облоге крова
- Тунели на крову за развођење хладног ваздуха дуж возила
- Клима уређај за расхлађивање путничког простора
- 2 кровне лампе са дневним и ноћним светлом
- Сигурносни чекићи 2 комада
Фиксатори за колица:
- Сет фиксатора за под са аутоматским механизмом за блокирање колица и са карабињерима
(хомологовано)
- Сигурносни појас за везивање преко карлице у две тачке (хомологовано)
Хидролифт за колица:
- Носивост: 380 – 400 кг
- Димензије склопљеног хидролифта: 1500x 350x1290 мм
- Димензије носеће платформе: 1380x 920 мм
- Сопствена тежина: 120-130 кг

КОЛИЧИНА: 1 КОМАД
Сагласан са условима спецификације наручиоца :

ПОНУЂАЧ
_____________________ _____________________
(давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга)
или овлашћени представник понуђача заједничке понуде
М.П
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ОБРАЗАЦ МОДЕЛА УГОВОРА О
ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ

ОБРАЗАЦ 11

МОДЕЛ УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ
Закључен између уговорених страна:
1._____________________________________________ (назив привредног друштва) са седиштем у
_________________________________ (место и адреса) које заступа
______________________________________ (име и презиме и својство) (даље: Давалац лизинга ) и
2. Градска агенција за саобраћај доо Крагујевац, са седиштем у Краља Петра I бр.17, са ПИБ-ом
104161989, са матичним бројем 20101075, кога заступа директор Бранка Ивковић (даље: Прималац
лизинга).
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уговора
Члан 1.
Овим уговором Давалац лизинга преноси на Примаоца лизинга овлашћење држања и коришћења следеће
покретне ствари: 2( два) мини буса, марка ____________, тип__________, број шасије__________, број
мотора__________,
година
производње________________,
снага
мотора____________,
радна
запремина_________________, носивост________. (даље: предмет лизинга).
Спецификација и детаљан опис предмета лизинга дати су у Прилогу који је саставни део овог уговора.
Предмет лизинга обухвата и све припадајуће делове предмета лизинга.
Право својине Даваоца лизинга
Члан 2.
Давалац лизинга има право својине на предмету лизинга, које је стекао на основу уговора закљученог
са_____________________________________(пословно име привредног друштва – испоручиоца ) у ( даље
овај став не попуњавати)____________ дана _____________________године (даље: Уговор о испоруци)
Уговор о испоруци је закључен у свему према захтевима Примаоца лизинга из Конкурсне документације и
усвојеној понуди. Одобрење Уговора о испоруци Прималац лизинга даје и стављањем свог потписа на тај
уговор.
Лизинг накнада
Члан 3.
Бруто набавна вредност предмета лизинга износи _________ динара / евра, у складу са Уговором о
испоруци. Прималац лизинга се обавезује да ће, на дан примопредаје возила, Даваоцу лизинга платити
учешће од 20 % бруто цене, односно __________ динара / евра (__________________/______________
словима), као и све трошкове које је Давалац лизинга имао у вези са обрадом захтева Примаоца лизинга за
финансијски лизинг и то у износу од _____________ динара / евра са ПДВ-ом.
Припадајући ПДВ исказаће се у свим месечним ратама лизинга и платиће се по доспећу лизинг рата.
Укупан износ рата накнаде за држање и коришћење предмета лизинга (даље: лизинг накнада) износи
_______________ динара / евра.
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Прималац лизинга се обавезује да лизинг накнаду исплати у 60 месечних рата, у складу са Обрачуном
лизинг накнаде и планом отплате, који су саставни делови овог уговора , с тим да прва рата доспева даном
потписивања уговора о лизингу. Прималац лизинга се такође обавезује да даваоцу лизинга уз прву рату
лизинг накнаде исплати и друге трошкове који настају закључењем овог уговора (трошкови одобрења, ПДВ
на трошкове одобрења, ПДВ на камату, трошкови уписа у регистар финансијског лизинга, ПДВ на трошак
уписа у регистар финансијског лизинга, трошкови захтева за извештај кредитног бироа са ПДв-ом).
Прималац лизинга се обавезује да месечне рате из става 4. овог члана плаћа редовно у складу с
Планом отплате, у року од ______ дана од дана доспећа појединачне рате утврђеног у том плану и то без
посебно испостављеног рачуна, по средњем курсу Народне банке Србије на дан доспећа (уколико је
вредност дата у еврима).
Рок на који је уговор закључен
Члан 4.
Овај уговор је закључен на период од 5 (пет) година, од дана закључења овог уговора.
___________________________ (уписати рок испоруке из понуде ).
Право откупа
Члан 5.
Искључиви и једини власник предмета лизинга за све време трајања Уговора о финансијском лизингу је
Давалац лизинга, док Прималац лизинга на основу уговора не стиче право својине, нити искључиво право
државине предмета лизинга.
Прималац лизинга не може да стекне право својине на предмету лизинга на основу плаћених лизинг рата,
нити на основу придржаја (ретенција). Прималац лизинга је држалац и корисник предмета лизинга само на
уговорено време.

2. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРИМАОЦА ЛИЗИНГА
Преузимање предмета лизинга
Члан 6.
Прималац лизинга је дужан да од испоручиоца преузме предмет лизинга, на адреси Испоручиоца предмета
лизинга ___________________________________________, у складу са Уговором о испоруци, и то у року од
(уписати рок испоруке из понуде) ______________ календарских дана од дана потписивања Уговора о
испоруци.
Преузимање предмета лизинга констатује се записником о примопредаји (Протокол о примопредаји возила)
који потписује Испоручилац, Прималац и Давалац лизинга. Записник о примопредаји садржи назив и
седиште, односно име и презиме Испоручиоца, Даваоца и Примаоца лизинга, прецизно одређење предмета
лизинга, број уговора о лизингу по коме се испорука врши, као и датум и место испоруке. Након потписивања
записника о примопредаји, целокупна одговорност за предмет лизинга прелази на Примаоца лизинга.
Прималац лизинга има право да обустави исплату месечних рата лизинг накнаде, све до момента
преузимања предмета лизинга, у складу са овим уговором и уговором о испоруци.
Трошкови транспорта предмета лизинга, одржавање и сервисирање, замена делова, техничко –
технолошко унапређење, уређени су Уговором о испоруци.
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Коришћење предмета лизинга
Члан 7.
Прималац лизинга је дужан да користи предмет лизинга с пажњом доброг привредника, у складу са овим
уговором, упутствима произвођача и наменом предмета лизинга.
Ако Прималац лизинга предмет лизинга не користи у складу са ставом 1. овог члана, одговара за штету
проузроковану коришћењем предмета лизинга, без обзира на то да ли је непосредно користио предмет
лизинга или је то учинило друго лице по његовом налогу или лице којем је Прималац лизинга омогућио
коришћење предмета лизинга.
Прималац лизинга може дати предмет лизинга на држање или коришћење трећем лицу само уз
претходну сагласност Даваоца лизинга.
Прималац лизинга не може предузимати радње које за последицу могу имати отуђење или било који
други вид угрожавања права својине Даваоца лизинга.
Одржавање предмета лизинга
Члан 8.
Прималац лизинга је дужан да одржава предмет лизинга у исправном стању и да врши све потребне
поправке искључиво у сервису испоручиоца или овлашћених сервисера. Прималац лизинга дужан је да
користи (уграђује) само оригиналне резервне делове предмета лизинга.
Прималац лизинга одговара за штету насталу неодржавањем предмета лизинга у исправном стању,
односно вршењем поправки изван овлашћених сервиса и коришћењем неоригиналних резервних делова.
Одговорност Примаоца лизинга за штету
Члан 9.
Након преузимања предмета лизинга, Прималац лизинга, током трајања овог уговора, одговара за
штету причињену трећим лицима употребом предмета лизинга и дужан је да је надокнади.
Давалац лизинга не одговара Примаоцу лизинга за евентуалну штету која за Примаоца лизинга или
трећа лица настане неисправношћу предмета лизинга.
Ризик случајне пропасти или оштећења предмета лизинга
Члан 10.
Након преузимања предмета лизинга, ризик за случајну пропаст или оштећење предмета лизинга
прелази на Примаоца лизинга.
Инструменти обезбеђења плаћања
Члан 11.
Прималац лизинга је дужан да у моменту закључења уговора преда Даваоцу лизинга
______________________бланко соло меницу , с меничним овлашћењем, и копију овереног захтева за
регистрацију менице (захтев оверен од стране пословне банке Примаоца лизинга).
Ако Прималац лизинга не испуни своје доспеле обавезе из овог уговора, Давалац лизинга одобрава
Примаоцу лизинга накнадни рок од 3 дана од дана обавештења о том одобрењу.
Ако Прималац лизинга ни у накнадном року из става 2 овог члана не испуни своје доспеле обавезе,
Давалац лизинга је овалашћен да, без посебне сагласности или приговора Примаоца лизинга, примљене
менице попуни до висине доспелих потраживања и трошкова и на основу њих изврши наплату.
Прималац лизинга је дужан да у случају промене лица овлашћеног за заступање, односно лица која су
овлашћена за располагање средствима са текућег рачуна, Даваоцу лизинга достави нове менице –
најкасније у року од 3 (три) дана од дана те промене, као и картон депонованих потписа.
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Обавеза осигурања
Члан 12.
Прималац лизинга се обавезује да на дан преузимања предмета лизинга (примопредаје возила) закључи
уговор о осигурању код једне од осигуравајућих компанија и то следећа осигурања:
Обавезно осигурање од одговорности,осигурање од крађе у земљи, потпуно каско осигурање које
ће покривати све случајеве и ризике предвиђене и дефинисане условима осигуравача.
Искључиво право одређивања осигуравајућег друштва код којих ће бити осигуран предмет лизинга, као
и висину и обим заштите из осигурања има Прималац лизинга. Прималац лизинга сноси све трошкове
осигурања.
Наступање осигураног случаја
Члан 13.
Ако наступи осигурани случај који је у вези са ризицима из члана 12. овог уговора, Прималац лизинга
је дужан да без одлагања пријави штету осигуравачу, у складу са условима осигурања, као и да копију
пријаве штете достави Даваоцу лизинга.
Када осигуравач процени евентуалну штету на предмету лизинга као тоталну, Давалац лизинга преузима
контакт са осигуравачем и предузима све радње неопходне за наплату ове штете, о чему без одлагања
извештава Примаоца лизинга ради уређивања њиховог односа у вези са том штетом. Даном обавештења
Примаоца лизинга ради уређивања њиховог односа у вези са том штетом. Даном обавештења Примаоца
лизинга о насталој тоталној штети на предмету лизинга, престаје обавеза Примаоца лизинга на плаћање
лизинг накнаде по наведеном основу.
Ако настане делимична штета на предмету лизинга, записник о процени штете потписује осигуравач и
Давалац лизинга, а Прималац лизинга може преузети предмет лизинга по извршеној поправци (репарацији).
Ако штета не буде надокнађена из осигурања из било ког разлога, Прималац лизинга је дужан да Даваоцу
лизинга исплати укупну штету и надокнади све додатне трошкове, односно да о свом трошку врати предмет
лизинга у првобитно стање. У том случају, Давалац лизинга ће одредити стручно лице које ће проценити
висину настале штете, коју је заједно с додатним трошковима, Прималац лизинга дужан да уплати на рачун
Даваоца лизинга – у року од 3 (три) дана од дана достављања писменог обавештења о процењеној штети.
Давалац лизинга може инструменте обезбеђења плаћања из члана 11. овог уговора употребити и ради
наплате штете и трошкове из става 4. овог члана.
Омогућавање контроле и обавештавање Даваоца лизинга
Члан 14.
Прималац лизинга је дужан да за време трајања овог уговора Даваоцу лизинга омогући, на његов захтев,
контролу стања и коришћења предмета лизинга, као и да га обавештава о свим променама на предмету
лизинга.
Прималац лизинга је дужан да Даваоцу лизинга, на његов захтев, достави податке о свом имовинском
стању (извештај о бонитету с билансом стања и билансом успеха, извештај овлашћеног ревизора и друго).
Прималац лизинга је дужан да Даваоца лизинга обавештава о свакој промени свог седишта и лица
овлашћеног за заступање (за правно лице).
Превремена отплата
Члан 15.
Пре истека рока на који је уговор закључен, Прималац лизинга може Даваоцу лизинга да исплати укупни
износ уговорених рата.
Прималац лизинга је дужан да Даваоца лизинга обавести о намери преверемене отплате из става 1. овог
члана најкасније 90 дана пре дана те отплате.
Трошкови превремене отплате преостале лизинг накнаде обрачунавају се у вредности од _____ %
неамортизоване вредности предмета лизинга.
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Регистрација уговора о лизингу
Члан 16.
Давалац лизинга је дужан да захтев за упис закљученог уговора у Регистар финансијског лизинга који се
води код Агенције за привредне регистре поднесе у року од 7 (седам) дана од дана испоруке предмета
лизинга, а захтев за упис измене и допуне података о овом уговору, као и брисање података из регистра, у
року од 7 (седам) дана од момента наступања чињенице које су ту измену и допуну, односно брисање
података условиле.
Прималац лизинга сноси све трошкове уписа из става 1. овог члана.
3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА ЛИЗИНГА
Усклађивање месечних лизинг рата
Члан 17.
Давалац лизинга, за време важења уговора не може мењати елементе Обрачуна лизинг накнаде и других
трошкова који настају закључењем уговора. Промена вредности уговорне каматне стопе, односно промена
висина лизинг накнаде, за време важења уговора није дозвољен.
Заштита у случају стечаја Примаоца лизинга
Члан 18.
У случају стечаја Примаоца лизинга, Давалац лизинга има право на издвајање предмета лизинга
(излучно право) из стечајне масе Примаоца лизинга, у складу са законом којим се уређује стечајни поступак.
Прималац лизинга дужан је да без одлагања обавести Даваоца лизинга о покретању стечајног или
ликвидационог поступка.
Право преноса својине
Члан 19.
Давалац лизинга може пренети право својине на предмету лизинга на треће лице.
У случају преноса из става 1.овог члана, треће лице ступа на место Даваоца лизинга у свим правима и
обавезама утврђеним овим уговором.
Обавештавање Примаоца лизинга
Члан 20.
Давалац лизинга је дужан да без одлагања обавести Примаоца лизинга о свакој промени адресе, броја
рачуна, као и других података значајним за извршење обавеза Примаоца лизинга утврђеним овим уговором.
Гаранција за добро извршење посла
Члан 21.
Испоручилац предмета лизинга се обавезује да, у року од 10 дана од дана закључења уговора, преда
Примаоцу лизинга меницу за добро извршење посла у висини од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а
која мора да траје најмање 35 дана дуже од дана истека рока за коначну испоруку возила, који је дат у
понуди и наведен у члану 6. овог уговора и која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив.
Прималац лизинга се обавезује да неактивирану меницу из става 1. Овог члана врати Испоручиоцу
лизинга одмах након потписивања свих предвиђених протокола:
· Протокола о примопредаји возила;
· Протокола о примопредаји плана редовног одржавања за експлоатациони век од 3 (три) године и
каталога.
Члан 22.
Меница за добро извршење посла активира се:
· уколико се технички детаљи на испорученим возилима разликују у односу на Технички опис понуђених
возила, који представља обавезан део понуде
· уколико Давалац лизинга или Испоручилац предмета лизинга не испуни све остале обавезе које
проистичу из његове понуде за наведену јавну набавку и овог уговора;
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· ако Испоручилац предмета лизинга прекорачи понуђени рок испоруке возила који је дао у својој
понуди за више од 25 дана. У том случају неће се наплатити уговорна казна из члана 23. овог уговора;
· уколико Давалац лизинга или Испоручилац предмета лизинга повери извршење јавне набавке у
целини или делимично подизвршиоцу, а да претходно у својој понуди није навео да ће извршење јавне
набавке поверити подизвршиоцу.
Члан 23.
У случају доцње Испоручиоца предмета лизинга са испуњењем обавеза из члана 6. овог уговора,
уговорене стране сагласно утврђују уговорну казну за износ од 0,2 % по дану кашњења од појединачне
цене добара са ПДВ-ом, а највише до 5 % од појединачне цене добара са ПДВ-ом.
Наплата уговорне казне ни у ком случају не утиче на право Примаоца лизинга да наплати меницу из
члана 21. овог уговора и захтева надокнаду претрпљење штете.
Уговорну казну Прималац лизинга може да наплати из достављеног средстава обезбеђења из члана
22. овог Уговора, о чему је дужан претходно обавестити Испоручиоца лизинга.
Обавештење може бити отпослато писаним путем, електронском поштом или факсом.

4. ОДГОВОРНОСТ ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ И ПРАВНЕ НЕДОСТАТКЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА
Одговорност за материјалне недостатке
Члан 24 .
За материјалне недостатке предмета лизинга и исправно функционисање истог у току гарантног периода,
Примаоцу лизинга одговара Испоручилац предмета лизинга, у складу са Уговором о испоруци. Уколико
Прималац лизинга не добије испуњење уговора у погледу отклањања материјалних недостатака и
недостатака у гарантном року од стране Испоручиоца лизинга на начин и у року који је дефинисан Уговором
о испоруци, а који не може бити дужи од 5 дана пријема обавештења, Прималац лизинга има да наплати
гаранцију из члана 24. овог уговора.
Одговорност за правне недостатке
Члан 25.
Давалац лизинга одговара Примаоцу лизинга ако на предмету лизинга постоји право трећег лица које
искључује, умањује или ограничава државину Примаоца лизинга, а о чијем постојању Прималац лизинга
није био обавештен писаним путем, нити се писмено сагласио да преузме предмет лизинга оптерећен тим
правом.
Ако је Прималац лизинга у тренутку закључења овог уговора знао за могућност да предмет лизинга буде
одузет или да његова неометана државина буде смањена или ограничена, нема право на накнаду штете,
ако предмет лизинга буде одузет или државина Примаоца лизинга буде смањена или ограничена.
Прималац лизинга је дужан да обавести Даваоца лизинга у случају сазнања да постоји претензија трећег
лица на било које право које искључује, умањује или ограничава неометану државину Примаоца лизинга на
предмету лизинга и да позове Даваоца лизинга да у разумном року ослободи предмет лизинга од права или
претензија трећег лица.
Члан 26.
Прималац лизинга има право да се позове на одговорност Даваоца лизинга за правне недостатке
предмета лизинга и кад је без обавештења Даваоца лизинга и без спора признао основано право трећег
лица.
Ако је у случају из става 1. овог члана Прималац лизинга исплатио трећем лицу одређени износ да би
одустао од свог права, Давалац лизинга се може ослободити своје одговорности ако накнади Примаоцу
лизинга исплаћени износ, као и накнаду за претрпљену штету.
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Члан 27.
Испоручилац предмета лизинга током трајања уговора не може предузети ниједну фактичку или правну
радњу којом се искључује, ограничава или умањује неометана државина Примаоца лизинга на предмету
лизинга.
5. РАСКИД УГОВОРА
Једнострани раскид Даваоца лизинга
Члан 28.
Давалац лизинга може једнострано раскинути уговор ако Прималац лизинга:
1) задоцни са исплатом прве рате лизинг накнаде,
2) не измири пореске и друге обавезе у вези са предметом лизинга током трајања овог уговора,
3) не исплати две или више рата лизинг накнаде,
4) не преузме предмет лизинга у складу са одредбама овог уговора и Уговора о испоруци,
5) не користи предмет лизинга с пажњом доброг привредника, или у складу са уговором, односно
наменом предмета лизинга,
6) не осигура предмет лизинга, односно не плаћа редовно премије осигурања,
7) без претходне писмене сагласности Даваоца лизинга, омогући државину или коришћење предмета
лизинга трећим лицима,
8) не плати друге трошкове Даваоца лизинга, у складу са одредбама овог уговора.

Обавештење у случају раскида
Члан 29.
О раскиду уговора доставља се препорученим писмом обавештење другој уговорној страни на адресу
означену у овом уговору, односно ако је дошло до промене адресе, на адресу о којој је, у складу са овим
уговором, обавештена уговорна страна која раскида уговор.
Доказом да је друга уговорна страна примила писмено обавештење о раскиду уговора сматраће се:
1)потпис на повратници, односно извештај о уручењу писменог обавештења.
Право повраћаја предмета лизинга
Члан 30.
Ако наступи раскид уговора, Давалац лизинга има право на повраћај предмета лизинга, а Прималац
лизинга је дужан да Даваоцу лизинга омогући неометани приступ и преузимање лизинга.
Место, време и услове враћања предмета лизинга одређује Давалац лизинга.
При враћању предмета лизинга странке ће саставити записник којим се утврђује право стање предмета
лизинга.
6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Престанак Примаоца лизинга
Члан 31.
Ако Прималац лизинга који је правно лице престане да постоји, његова права и обавезе прелазе на
правног следбеника тог лица.
Примена Закона о финансијском лизингу
Члан 32.
На све што овим уговором није регулисано примењиваће се одредбе закона којим се уређује финансијски
лизинг.
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Решавање спорова
Члан 33.
Уговорне стране ће настојати да спорове решавају споразумно. У случају спора, надлежан је суд
према седишту Примаоца лизинга.

Правно дејство
Члан 34.
Овај уговор производи правно дејство даном потписивања уговора од стране овлашћених лица обе
уговорне стране. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) задржава
свака уговорна страна.

ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА

ПРИМАЛАЦ ЛИЗИНГА

________________________

________________________

1.Обрачун лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем уговора о финансијском лизингу
2.План отплате финансијског лизинга
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