
                                             

Наручилац : ЈКП „ Водовод Златибор“ 

Број : 4586 

Датум : 28.12.2017. год. 

 

 

                                     Измена конкурсне документације у поступку јавне набавке  

                                                      ЈНМВ-д 20/17 Виљушкар плински полован   

 

           У складу са чланом 63. ЗЈН, Наручилац врши следећу измену у конкурсној документацији :  

 

        Мења се опис/спецификација предмета јавне набавке ( из Тачке 2. и 3.1/1 Конкурсне 

документације) тако да се уместо обуке за два руковаоца сада захтева обука за четири руковаоца 

предметним возилом, па је сада  предмет јавне набавке одређен на следећи начин : 

 

Предмет јавне набавке  ЈНМВ-д 20/17 је : један исправан, полован  плински виљушкар са атестом, 

обуком за четири руковаоца запослена код Наручиоца и издавањем сертификата/уверења о извршеној 

обуци за иста лица. 

 

         Измена конкурсне документације број 4586 од 28.12.2017.год. је сада саставни део конкурсне 

документације у поступку јавне набавке ЈНМВ-д 20/17 Виљушкар плински полован и понуђачи су 

дужни да своје понуде поднесу у складу са овом изменом.  

         У складу са предметном изменом конкурсне документације понуђачи треба у раније објављеној 

конкурсној документацији у делу ДЕО II  - ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ на коме и подносе своје понуде, да 

изврше замену Образаца 3 П, 3 ОС и 3 У  новим обрасцима које дајемо у прилогу, а који садрже 

наведену измену конкурсне документације.   

         У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

Напомена : Иста измена се односи и на Позив за подношење понуда, број 4553 од 25.12.2017.г.-тачка 4. 

 

Комисија у поступку ЈНМВ-д 20/17 

 

 

 

У прилогу : Обрасци 3 П, 3 ОС и 3 У   
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                                                                Образац 3П  

                                        Предмет, цене и остали услови Понуде  

                у поступку јавне набавке ЈНМВ-д 20/17 Виљушкар плински полован  

                          који спроводи  Наручилац ЈКП „ Водовод Златибор“ из Чајетине 

 

1/ Предмет Понуде је један исправан, полован  плински виљушкар (навести : марку /ознаку /серијски 

број/назив произвођача) : ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________, 

са атестом, обуком за четири руковаоца запослена код Наручиоца и издавањем сертификата/уверења о 

извршеној обуци за иста лица, све fco. Наручилац, под условима наведеним даље у Обрасцу, као и 

условима из конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке.    

 

2/Укупна понуђена цена без ПДВ-а за предмет Понуде из тачке 1/, fco. Наручилац,  је : 

 

                                                                  ___________________ динара (РСД),   

и словима : _________________________________________________________________РСД, без ПДВ-а, 

 

ПДВ на понуђену цену по стопи од _____% износи ------      ______________________ РСД , 

а укупна понуђена цена са ПДВ-ом, износи --_________________________ РСД. 

 

3/ Услови понуде везани за атест понуђеног виљушкара ( понуђач треба да заокружи једну од две дате 

опције у зависности да ли је понуђени виљушкар у моменту подношења понуде атестиран или не)  

        Опција 1: Понуђени виљушкар је атестиран.  

        Опција 2: Понуђени виљушкар није атестиран. У складу са условима  из конкурсне документације 

понуђач се обавезује да о свом трошку изврши атестирање понуђеног виљушкара fco. Наручилац, ППВ 

Рибница, у року од најдуже месец дана од дана испоруке.  

 

4/ Гарантни рок на хидростатику и мотор понуђеног виљушкара је : _____________________________; 

 

5/ Рок за решавање рекламације је : ____________радних дана од пријема писмене рекламације;  

 

6/ Учешће подизвођача у извршењу набавке (наводи се само ако се подноси понуда са подизвођачем): 

1. Подизвођач (назив) : _______________________________________________ће извршити следећи део 

набавке (опис) : ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

у вредности од ___________________РСД, без ПДВ-а, одн. ____ % од укупне понуђене цене без ПДВ-а. 

2. Подизвођач (назив) : _______________________________________________ће извршити следећи део 

набавке (опис): ____________________________________________________________________________ 

у вредности од ___________________РСД без ПДВ-а, одн. ____ % од укупне понуђене цене без ПДВ-а.                                                                                                               

 

7/ Остало (ближа појашњења, напомене...) : ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                

 

8/ Рок важности понуде је : ____________ календарских дана од дана отварања понуда.  

                                                                         

За Понуђача (назив и седиште понуђача, одн. овлашћеног  члана групе понуђача) : 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

Име, презиме и функција одговорног/овлашћеног лица-потписника Понуде : 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Датум : _________________   Потпис одговорног лица :_______________________________________                   

                                                            

                                                                  М.П.  (печат понуђача/овлашћеног члана групе понуђача) 
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                                                              Образац 3 ОС 

 

                                               Образац структуре понуђене цене 

                         у поступку јавне набавке ЈНМВ-д 20/17 Виљушкар плински полован        

 
Колона 1 

Ред.број 

Колона 2 

Назив позиције 

Колона 3 

Јединична      

       цена  

без ПДВ-а 

     (РСД) 

Колона 4 

Количина 

Колона 5 

Укупна понуђена 

цена без ПДВ-а 

    (3 х 4)  

     (РСД)  

Колона 6 

Укупна понуђена   

цена са ПДВ-ом 

     (РСД) 

 

 

1. 

 

Виљушкар,fco. Наручилац 

 

 

 

1 комад 

  

 

 

 

2. 

Обука руковаоца са 

издавањем сертификата 

/уверења о извршеној 

обуци, fco. Наручилац 

  

 

 

4 комада 

  

     

 

 

 

     

 

 

 

   

 

 

   

   

 

 

   

 

////////// 
 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 

 

////////////// 

  

/////////////////////////////////// 

 

////////// 
 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 

 

///////////// 

 

/////////////////////////// 

 

 

 

 

Датум : _________________                                                ______________________________________ 

                                                                                                      (Потпис одговорног лица понуђача)   
 

 

                                                                    М.П.  (печат понуђача/овлашћеног члана групе понуђача) 

 

 

 

                                Упутство за попуњавање Обрасца структуре понуђене цене 

 

У складу са ЗЈН понуђач је дужан да у Обрасцу наведе све елементе који чине укупну понуђену цену.  

У цени треба да су садржани сви пратећи трошкови и евентуални попусти.  

У колони 1 наводи се редни број елемената-позиција који заједно чине предмет понуде у складу са 

условима и захтевима из конкурсне документације. 

У колони 2 наводи се назив сваке позиције-елемента. Понуђач, у зависности од услова саме понуде, 

поред већ наведених елемената наводи и друге елементе (нпр. атестирање и др.) који улазе у предмет 

понуде, а у складу са условима и захтевима из конкурсне документације. 

У колону 3 уписују се јединичне цене без ПДВ-а за наведене позиције. 

У колону 4 уписују се количине за наведене позиције.  

У колону 5 уписује се укупна понуђена цена без ПДВ-а за сваку позицију и укупна понуђена цена без 

ПДВ-а – збир свих позиција (у претпоследњи ред табеле).  

У колони 6 наводи се укупна понуђена цена са ПДВ-ом за сваку позицију и укупна понуђена цена са 

ПДВ-ом – збир свих позиција (у последњи ред табеле).  
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ЈКП“Водовод Златибор“             

Број: хххх 

Датум: хххх 2017.године 

Чајетина         

   

                                                                            Образац  3У 

                                                               М О Д Е Л    У  Г  О  В  О  Р А               

                                             o купопродаји у поступку јавне набавке мале вредности  

                                                              ЈНМВ-д 20/17 Виљушкар плински полован 

 

 

                УГОВОРНЕ  СТРАНЕ:  

 

1. Наручилац, у даљем тексту-Купац :         ЈКП“Водовод Златибор“,  

                                                                          ул.Александра Карађорђевића 6 А, Чајетина 

                                                                         МБ 20302976, ПИБ 105060489   

                                                                         које заступа директор Раде Јовановић 

                            и 

 

 2. Понуђач (Овлашћени члан групе  

    понуђача), у даље тексту – Добављач :  "____________________________________________________"  

                                                                        ул.__________________________________________________ 

                                                                        МБ _____________________ ПИБ _______________________ 

                                                                        које заступа директор__________________________________  

                                                               

Основ уговора је : 

- Јавна набавка мале вредности ЈНМВ-д 20/17 Виљушкар плински полован, коју је Купац спровео у 

складу са ЗЈН („Сл. гласник РС“ бр.124/2012, бр. 14/15 и бр. 68/2015)  

- Понуда Добављача, број ____________________________од ______2017.г. коју је Купац прихватио 

као најповољнију понуду у предметном поступку јавне набавке ЈНМВ-д 20/17; 

- Одлука о додели уговора, број  хххх од хх хх 2017.год., којом је Купац исти уговор доделио Добављачу 

као најповољнијем понуђачу у предметном поступку јавне набавке ЈНМВ-д 20/17.  

Саставни део уговора су : 

- Конкурсна документација Наручиоца у предметном поступку јавне набавке ЈНМВ-д 20/17,   

- Прихваћена напред наведена понуда Добављача, број хххх од хх хх 2017.г., која је код Купца заведена 

под бројем ххх од хх хх 2017.године.   

 

                                                                               Члан 1.  

        Добављач продаје, а Купац купује исправан, полован, виљушкар (навести марку/ ознаку/серијски 

број/назив проивођача понуђеног виљушкара) : ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

у свему у складу са Понудом Добављача број хххх од хх хх 2018.год. и конкурсном документацијом  у 

поступку јавне набавке ЈНМВ-д 20/17 Виљушкар плински полован.   

Опција 1: Виљушкар је атестиран.  

Опција 2: Виљушкар није атестиран. Добављач се обавезује да о свом трошку изврши његово 

атестирање fco. Купац, ППВ Рибница, у року од најдуже месец дана од дана испоруке (Заокружити  

једну од опција у складу са условима понуде).       

        Добављач се обавезује да о свом трошку одмах по испоруци, а најкасније у року до месец дана од 

дана испоруке, обезбеди обуку и издавање сертификата/уверења о извршеној обуци за четири руковаоца 

запослена код Купца, fco. Купац, 

Обавезе по овом уговору Добављач ће испунити самостално. 

 

 АЛТЕРНАТИВА 1 (попуњава се у случају подношења заједничке понуде од стране групе понуђача) 

Обавезе по овом Уговору ће испунити  учесници у заједничкој понуди ( називи и мат.бр.свих учесника): 

 _________________________________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________________________________ 

у складу са Споразумом добављача приложеним уз понуду у предметном поступку јавне набавке.   

За уговорене обавезе учесници у заједничкој понуди одговарају неограничено солидарно према Купцу. 
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АЛТЕРНАТИВА  2 (попуњава се само ако се даје понуда са подизвођачем) 

Добављач поверава : 

1) Подизвођачу (назив и мат. бр.):  ___________________________________________________________ 

извршење следећег дела предметне набавке (опис): _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________, 

укупне вредности__________________РСД, без ПДВ-а, одн., _____% од вредности уговора без ПДВ-а. 

 2) Подизвођачу (назив и мат.бр.):  ___________________________________________________________ 

извршење следећег дела предметне набавке (опис) : ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________, 

укупне вредности__________________РСД, без ПДВ-а, одн., _____% од вредности уговора без ПДВ-а. 

          У извршењу уговора не може учествовати подизвођач који није наведен у понуди, односно, 

уговору, осим у случају и под условима предвиђеним у ЗЈН.  

          Добављач у потпуности одговара Купцу за извршење свих уговорених обавеза, без обзира на број 

подизвођача. Добављач је дужан да Купцу, на његов захтев, у сваком моменту омогући приступ код 

подизвођача ради увида у извршење уговора.    

                                                                             

                                                                                Члан 2. 

       Уговорена укупна цена добара и услуга из члана 1. овог Уговора, односно, комплетног предмета 

набавке у складу са датом Понудом Добављача и конкурсном документацијом у предметном поступку 

јавне набавке, fco. Купац,  износи :                 

                                                       ___________________динара (РСД), без ПДВ-а,   

и словима :__________________________________________________________________РСД без ПДВ-а.  

      ПДВ на цену из става 1. овог члана Уговора, по стопи од ______% износи : ______________РСД 

а укупна уговорена цена - вредност уговора са ПДВ-ом је : ______________________________динара  

  Уговорена укупна цена обухвата :  

  - продајну цену возила-виљушкара,   

  - трошкове испоруке возила fco. Купац, ППВ Рибница на Златибору; 

  - трошкове обуке и издавања сертификата /уверења о извршеној обуци за четири руковаоца, fco. Купац, 

  - све попусте које Добављач евентуално даје Купцу у односу на редовну продајну цену,  

као и све друге трошкове које Добављач  има у реализацији предметне јавне набавке.          

      Уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 

       Реализација уговора у 2018. години зависиће од износа средстава која ће за ову намену бити 

обезбеђена у финансијском плану Купца за 2018. год., у складу са Уредбом Владе РС о критеријумима за 

утврђивање природе расхода (Сл.гласник РС бр. 21/2014). У случају да у финансијском плану за 2018. 

годину средства предвиђена за ову намену буду недовољна за извршење комплетног Уговора, Уговор 

престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Купца. 

                                                                                

                                                                                Члан 3. 

             Рок за испоруку је  3 радна дана од дана закључења уговора. 

             Место испоруке-примопредаје je fco. Купац, ППВ Рибница на Златибору, уз Записник о 

примопредаји.  

             Добављач се обавезује да приликом испоруке преда Купцу :  

              - меницу за отклањање грешака у гарантном року са пратећом документацијом, 

              - друго, по потреби. 

              

                                                                               Члан 4.  

             Плаћање је одложено. 

            Фактурисање ће се вршити на основу документа о преузимању возила-виљушкара,  потписаном 

од стране овлашћеног лица Купца. 

            Уговорену цену Купац  плаћа Добављачу одједном, у целости, на рачун Добављача наведен на 

фактури.    

            Уговорени рок плаћања је 45 календарских  дана  од дана пријема исправне фактуре за  

извршену комплетну испоруку, односно у складу са одредбама Закона о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник 119/2012 и 68/2015“).   
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                                                                                Члан 5. 

             Добављач гарантује за квалитет и техничке карактеристике испорученог добра у складу са 

захтевима Купца из конкурсне документације и условима које је Добављач дао у својој понуди. 

            Гарантни рок на хидростатику и мотор виљушкара који је предмет ове набавке је : ___________                                                                                     

             Купац има право на рекламацију одмах након пријема , а у случају скривених мана, одмах након 

сазнања за скривену ману испорученог добра.  

             Све недостатке који су последица фабричке грешке или пропуста Добављача,  Добављач ће у 

гарантном року, отклонити о свом трошку, без икаквих трошкова за Купца, fco.Купац.  

             Рок за решавање рекламација је:________радних дана од дана пријема писмене рекламације. 

             Ако је рекламација упућена факсом или мејлом Добављач се обавезује да одмах, без одлагања, на 

исти начин Купцу пошаље потврду о пријему рекламације. 

             Ако Купац  рекламацију уложи приликом примопредаје добара сматраће се да је у том моменту 

рекламацију уручио Добављачу,  то се констатује у Записнику о примопредаји и у том случају рок за 

решавање рекламације тече од наредног радног дана. 

 

                                                                               Члан 6. 

          Добављач је дужан да, у складу са условима и упутствима из конкурсне документације,  приликом 

закључења Уговора преда Купцу бланко потписану и оверену меницу са комплетном пратећом 

документацијом и меничним овлашћењем као финансијску гаранцију за добро извршење посла, а ако то 

не учини, сматраће се да је одбио да закључи Уговор, односно да Уговор није ни закључен и Купац 

тада може, у складу са ЗЈН, евидентирати негативну референцу за Добављача, а овај Уговор закључити 

са првим следећим најповољнијим понуђачем у предметном поступку јавне набавке.   

          Меницу за добро извршење посла Купац може уновчити у случају да Добављач : 

             - неоправдано својом кривицом не изврши све своје обавезе према одредбама уговора; 

            - у моменту испоруке не преда Купцу меницу за отклањање грешака у гарантном року.  

          Меничним овлашћењем Купац се овлашћује да меницу за добро извршење посла може уновчити у 

максималном износу до 10 % од укупне вредности Уговора без ПДВ-а.             

          Уколико Купац искористи меницу за добро извршење посла на износ мањи од 10 % вредности 

Уговора без ПДВ-а, Добављач је дужан да, без одлагања, Купцу достави нову меницу за добро извршење 

посла на преостали износ.  

          Неискоришћена меница за добро извршење посла враћа се Добављачу у року до 60 дана од дана 

истека њеног важења. 

 

                                                                                Члан 7. 

          Добављач је дужан да, у складу са условима и упутствима из конкурсне документације, приликом 

испоруке преда Купцу бланко потписану и оверену сопствену меницу са комплетном пратећом 

документацијом и меничним овлашћењем као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака 

у гарантном року.  

          Меничним овлашћењем се овлашћује Купац да, у случају да Добављач својом кривицом не изврши 

своје обавезе у складу са уговореним условима гаранције, може исту меницу да попуни и наплати у 

максималном износу до 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а.             

         Уколико Купац искористи меницу за отклањање грешака у гарантном року на износ мањи од 10 % 

вредности Уговора без ПДВ-а, Добављач је дужан да, без одлагања, Купцу достави ново истоветно 

средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року на преостали износ.          

          Неискоришћена меница за отклањање грешака у гарантном року враћа се Добављачу у року до 60 

дана од дана истека њеног важења. 

                                                                                Члан 8.  

            Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица сноси Добављач (чл.74 ЗЈН).       

 

                                                                                Члан 9. 

            Добављач је одговоран за поштовање  важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, као и заштити  животне средине.  

                    

                                                                                Члан 10. 

             Током извршења уговора комуникација између Купца и Добављача се одвија писаним путем, 

мејлом, факсом или поштом.  



                                             

 ЈКП „ Водовод Златибор“  ЈНМВ-д  20/17 Виљушкар плински, полован                            Page  25  of  37 

 

            У име Добављача за комуникацију са Купцем у вези извршења уговора задужени су (навести : 

име и презиме, функцију/радно место, е-mail/факс) :   
1)________________________________________________________________________________________ 

2)________________________________________________________________________________________

3)________________________________________________________________________________________ 

           У име Купца за комуникацију са Добављачем у вези извршења уговора задужени су :  

1) Срђан Радовић, пословођа возног парка, е-mail : srdjanradovic75@gmail.com;   

2) Антоније Дабић, пословођа ППВ Рибница, е-mail : antonije64@hotmail.com ,  

а у њиховом одсуству Драгослав Кићановић, службеник за ЈН,e-mail:javnenabavke@vodovod-zlatibor.org. 

 

                                                                                Члан 11.   

             Уговор производи правно дејство још 30 дана по истеку уговореног гарантног рока.  

     

                                                                                Члан 12. 

            Овај уговор се може изменити или допунити само у писаној форми - закључивањем анекса 

уговора ако су за то испуњени услови.          

 

                                                                                Члан 13.  

            Овај уговор се може раскинути:  

                   - Споразумом уговорних страна,  

                   - Писменом једностраном изјавом воље Купца, због неиспуњавања или неуредног 

испуњавања уговорних обавеза од стране Добављача, што за последицу има настанак директне или 

индиректне штете за Купца, односно што у значајној мери угрожава интересе Купца и његово редовно 

пословање. 

                   - У другим случајевима предвиђеним законом. 

                    

                                                                                Члан 14. 

           Уколико до раскида уговора дође кривицом Добављача Купац задржава право да евидентира 

негативну референцу за Добављача у складу са ЗЈН и активира одговарајућа средства финансијског 

обезбеђења. 

 

                                                                                Члан 15. 

          Све евентуалне спорове који настану у вези извршења овог уговора, уговорне стране ће решавати 

споразумно, при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна и друга  

документација из предметног поступка јавне набавке. Уколико се спор не реши мирним путем, уговорне 

стране признају надлежност  Привредног суда у Ужицу.   

                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                Члан 16.       

             За све што није овим уговором предвиђено, примењиваће се  Закон о јавним набавкама, Закон о 

облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову врсту посла.        

 

                                                                                 Члан 17. 

          Овај Уговор ступа на снагу даном последњег потписа.  

          Овај уговор сачињен је  у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 примерка за сваку уговорну страну. 

 

За Добављача , директор  :                                                             За Купца , директор Раде  Јовановић  

______________________________                                                _________________________________  

            (потпис)                                                                                                                 (потпис) 

 

                            Датум : _______________                                Датум : _________________ 

 

                                    М.П.                                                           М.П. 

( Печат Понуђача/овлашћеног члана Групе понуђача)                                   

***Напомене : 1* Понуђач уписује тражене податке и услове своје понуде према датој форми уговора  

чиме изражава сагласност са условима који су у њему наведени. 

                          2* Коначан уговор се може модификовати у складу са прихваћеном понудом. ***  
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