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На основу чл. 34. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,
14/15  и  68/15,  у  даљем  тексту:  ЗЈН),  чл.  3.  Правилника  о  обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања  испуњености  услова  („Сл.  гласник  РС”  бр.  86/15),  Одлуке  о
покретању поступка јавне набавке бр.2, број  02-17/2 од  18.01.2017. године и
Решења  о  образовању  комисије  за  јавну  набавку бр.2,  број  02-18/2 од
18.01.2017. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за прву фазу квалификационог поступка за јавну набавку - Резервних
делова за возила 

ЈН бр.2/2017

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 3.

II
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75.  и  76.  ЗЈН и  упутство  како  се  доказује
испуњеност тих услова

5.

III Начин достављања пријава 11.
IV Обрасци који чине саставни део пријаве 12.
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.2. су добра - Резервни делови за возила. 
Назив ОРН: Делови и прибор за возила и њихове моторе
Ознака ОРН: 34300000

Резервни делови за аутосмећаре следећих произвођача:
- ФАП Прибој, тип мотора 1921, тип и ознака надградње ФАП 1921 смећар-
РЕСОР Ниш,
- ФАП (Мерцедес) 1318 – Прибој, тип мотора OM904LAIII/1, тип и ознака 
надградње ФАП 1318 смећар-РЕСОР Ниш,
- ФАП (Мерцедес) 1318 – Прибој, тип мотора ФАП 1318, тип и ознака надградње
ФАП 1318 смећар-РЕСОР Ниш,
- ФАП (Мерцедес) 1318 – Прибој, тип мотора OM904LAIII/5, тип и ознака 
надградње ФАП 1318 смећар-РЕСОР Ниш,
- ФАП 1620, тип мотора ФАП 1620 2Ф, тип и ознака надградње ФАП 1620 
смећар-РЕСОР Ниш,
- ЗАСТАВА-ИВЕКО ЕУРОКАРГО, тип мотора IVECO ML 90E 17, тип и ознака 
ИВЕКО-РЕСОР Ниш,
- ФАП Прибој, тип мотора ФАП 1921, тип и ознака надградње ФАП 1921- 
надградња „Ливница Пријепоље“,
- ФАП Прибој, тип мотора ФАП 1620, тип и ознака надградње ФАП 1620 - 
надградња „Ливница Пријепоље“,
- ЗАСТАВА 645 КРАГУЈЕВАЦ, тип мотора ЗАСТАВА 645, тип и ознака 
надградње ЗАСТАВА 645 – МИНИ Ниш.

Резервни делови за аутоподизаче следећих произвођача:
- ФАП Прибој – Мерцедес 1213, тип мотора Мерцедес 1213,
- ТАМ 130 Т11 (ТАМ Марибор), тип мотора ТАМ 130 Т11,
- ФАП Прибој 1921, тип мотора ФАП 1921.

Резервни делови за аутоцистерне и цистерне за фекалије следећих 
произвођача:
- ФАП 1620 – Пријепоље, Прибој, тип мотора ФАП 1620, запремина цистерне 
10.000,
- ФАП Прибој, тип мотора ФАП 1616, запремина цистерне 10.400,
- Цистерна за фекалије  ФАП Прибој, тип мотора ФАП 1314, запремина 
цистерне 6850.

Резервни делови за камион кипер и камион са церадом следећих произвођача:
- Камион кипер ФАП Прибој, тип мотора ФАП 1414,
- Камион са церадом ТАМ Марибор, тип мотора 80T3B.

Резервни делови за тракторе следећих произвођача:
- ТОМА ВИНКОВИЋ 420, тип мотора ТV420, година производње 1985,
- 14 ОКТОБАР – Крушевац, тип мотора U.Z.T, година производњен 1998,
- ГРАЂЕВИНСКА МАШИНА ТРАКТОР ГУСЕНИЧАР, 14 ОКТОБАР – Крушевац 
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Резервни делови за путничка возила следећих произвођача:
- ЗАСТАВА ПОЛИ ЗАСТАВА КРАГУЈЕВАЦ, тип мотора 1.1, година производње 
1997,
- ЈУГО ТЕМПО ЗАСТАВА КРАГУЈЕВАЦ, тип мотора 1.1 бензин, година 
производње 1996,
- ШЕВРОЛЕТ КАЛОС-КОРЕА, тип мотора 1.6 бензинац, година производње 
2005,
- ОПЕЛ АСТРА КЛАСИК 1.4 5DR, тип мотора  бензинац, година производње 
2009,
- ФЛОРИДА 1.3 ПОЛИ ЛЦ ТНГ, тип мотора  бензинац, година производње 2012,
- ЗАСТАВА КОРАЛ ИН, тип мотора 1.1 бензин, година производње 2008.

2. Партије
Набавка је обликована у 2 партије, и то: 
-  Партија бр.1 - Моторна група, центрифугалне пумпе, надградња, предњи и
задњи  трап,  трансмисија,  пнеуматика  и  хидраулика,  кабина,
електроинсталације, опрема и аутоматика.
- Партија бр.2 – Путнички програм

3. Период на који се кандидатима признаје квалификација
Наручилац  признаје  квалификацију  подносиоцима пријаве  за  које  утврди да
испуњавају  услове  за  квалификацију  одређене  овом  конкурсном
документацијом и формира листу која има најмање пет кандидата. Наручилац
кандидатима  признаје  квалификацију  за  период  од  23.08.2018.  године  до
23.02.2020. године. 

Наручилац  ажурира  листу  кандидата  сваких  шест  месеци  признавањем
квалификација  сваком подносиоцу  пријаве  који  испуњава услове  и  који  је  у
међувремену поднео пријаву за признавање квалификације. 
Наручилац  ће  искључити  кандидата  са  листе  кандидата  ако  престане  да
испуњава услове за признавање квалификације, о чему доноси одлуку која у
образложењу садржи разлоге за искључење кандидата и коју  у  року од три
дана од дана њеног доношења доставља свим кандидатима и објављује на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
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II  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ

ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке  подносилац пријаве мора да докаже да
испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност
обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на
начин дефинисан у следећој табели, и то:

Р.бр
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

1.
Да је  регистрован код надлежног
органа,  односно  уписан  у
одговарајући регистар (чл. 75. ст.
1. тач. 1) ЗЈН);

-  Доказ  за  правна  лица:  Извод  из
регистра  Агенције  за  привредне
регистре,  односно извод из регистра
надлежног Привредног суда;
-  Доказ  за  предузетнике:  Извод  из
регистра  Агенције  за  привредне
регистре,  односно  из  одговарајућег
регистра;

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) ЗЈН);

- Доказ за п  р  авна лица:   
1)  Извод  из  казнене  евиденције,
односно  уверењe  основног  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. 
Напомена:  Уколико  уверење
Основног суда не обухвата податке из
казнене евиденције за кривична дела
која  су  у  надлежности  редовног
кривичног  одељења  Вишег  суда,
потребно је поред уверења Основног
суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ
СУДА  на  чијем  подручју  је  седиште
домаћег  правног  лица,  односно
седиште представништва или огранка
страног  правног  лица,  којом  се
потврђује  да  правно  лице  није
осуђивано  за  кривична  дела  против
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привреде  и  кривично  дело  примања
мита; 
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.  
-  Доказ  за  п  редузетни  ке   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).
Докази не могу бити старији од два
месеца  пре  отварања  пријава,
односно  пре  ажурурања  листе
кандидата;

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) ЗЈН);

-  Доказ:  Уверење Пореске  управе
Министарства  финансија  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  надлежног
органа  да  се  понуђач  налази  у
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поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два
месеца  пре  отварања  пријава,
односно  пре  ажурурања  листе
кандидата;

4.

Да  је  поштовао  обавезе  које
произлазе  из  важећих  прописа  о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада,  заштити  животне
средине,  као  и  да  нема  забрану
обављања  делатности  која  је  на
снази у време подношења пријаве
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

- Доказ: Потписан о оверен  Oбразац
изјаве (Образац  2. у  поглављу IV ове
конкурсне  документације). Изјава
мора  бити потписана  од  стране
овлашћеног лица подносиоца пријаве
и оверена печатом. Уколико понуду
подноси  група    подносилаца  
пријаве, Изјава мора бити потписана
од  стране  овлашћеног  лица  сваког
учесника  у  заједничкој  пријави  и
оверена печатом. 

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Подносилац пријаве који  учествује у поступку предметне јавне набавке мора
испунити  додатне услове за  учешће у  поступку  јавне набавке, дефинисане
овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова доказује на
начин дефинисан у наредној табели, и то:

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ -  Доказ:  Потврда  Народне  банке

Србије да  подносилац  пријаве  у
периоду од 21.03.2017. – 21.03.2018.
године, није био неликвидан,  с тим
да  подносилац  пријаве  није  у
обавези  да  доставља  овај  доказ
уколико су подаци јавно доступни на
интернет  страници  Народне  банке
Србије

Да  не  постоји  неликвидност  у
пословању у претходних 12 месеци
пре  објављивања  позива  за
подношење  пријава  на  Порталу
јавних набавки

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ - Доказ:
1) Доказ: Списак најважнијих купаца
са вредностима испоручених добара
(резервних  делова  за  возила)
референц листа;
2)  Доказ:  Потврда  за  референц
листу оверена од стране купаца за
сваког купца наведеног у референц
листи.

Да  располаже  неопходним
пословним капацитетом и то да је до
момента  објављивања  позива  за
подношење пријава у предходне три
године  (2015.,  2016.,  2017.  година)
испоручио  добра,  која  су  предмет
набавке,  у  вредности  од  најмање
1.000.000,00  динара  без  ПДВ-а
(збирно за три године)
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 Испуњеност  обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним
бројем 1, 2, 3 и 4  подносилац пријаве доказује достављањем следећих
доказа: 

1. Чл.  75.  ст.  1.  тач.  1)  ЗЈН,  услов  под  редним  бројем  1.  наведен  у
табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 
Правна  лица:  Извод  из  регистра  Агенције  за  привредне  регистре,
односно извод из регистра надлежног привредног суда; 
Предузетници:  Извод  из  регистра  Агенције  за  привредне  регистре,
односно извод из одговарајућег регистра.

2. Чл.  75.  ст.  1.  тач.  2)  ЗЈН,  услов  под  редним  бројем  2.  наведен  у
табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна  лица:  1)  Извод  из  казнене  евиденције,  односно  уверењe
основног 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.
Напомена:  Уколико  уверење Основног  суда  не  обухвата  податке  из
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног
кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног
суда  доставити  И  УВЕРЕЊЕ  ВИШЕГ  СУДА  на  чијем  подручју  је
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није
осуђивано  за  кривична  дела  против  привреде  и  кривично  дело
примања мита; 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).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања пријава,
односно пре ажурурања листе кандидата.
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3. Чл.  75.  ст.  1.  тач.  4)  ЗЈН,  услов  под  редним  бројем  3.  наведен  у
табеларном приказу обавезних услова  - Доказ: 
Уверење  Пореске  управе  Министарства  финансија  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  надлежног  органа  да  се  понуђач  налази  у
поступку приватизације. 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања пријава,
односно пре ажурурања листе кандидата.

4. Чл. 75. ст. 2. ЗЈН, услов под редним бројем 4. наведен у табеларном
приказу обавезних услова  - Доказ: 
Потписан  о  оверен  Oбразац  изјаве (Образац  2. у  поглављу IV ове
конкурсне  документације). Изјава  мора  бити  потписана  од  стране
овлашћеног  лица  подносиоца  пријаве  и  оверена  печатом.  Уколико
понуду  подноси  група  подносилаца  пријаве,  Изјава  мора  бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког учесника у заједничкој
пријави и оверена печатом.

 Испуњеност додатних услова за  учешће у  поступку  предметне  јавне
набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова,  под редним
бројем  1.  и  2.  подносилац  пријаве  доказује  достављањем  следећих
доказа:

1. Услов финансијски капацитет - Доказ:  
Потврда Народне банке Србије да подносилац пријаве у периоду од 
21.03.2017. – 21.03.2018. године, није био неликвидан, с тим да 
подносилац пријаве није у обавези да доставља овај доказ уколико су 
подаци јавно доступни на интернет страници Народне банке Србије.

2. Услов пословни капацитетот - Доказ:
1)  Списак  најважнијих  купаца  са  вредностима  испоручених  добара
(резервних делова за возила) референц листа,
2)  Потврда за референц листу  оверена од стране купаца за сваког
купца наведеног у референц листи.

 Уколико  подносилац пријаве подноси пријаву са подизвођачем,  у
складу  са  чланом  80.  ЗЈН,  подизвођач  мора  да  испуњава  обавезне
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају подносилац
пријаве је  дужан  да  за  подизвођача  достави  доказе  да  испуњава
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.

 Уколико пријаву подноси група подносилаца пријаве, сваки учесник у
заједничкој пријави мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. Сваки учесник у
заједничкој  пријави  мора  да  достави  наведене  доказе  да  испуњава
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 

 Подносилац пријаве, кандидат, понуђач, односно добављач  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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Подносиоци пријаве који су регистровани у Регистру понуђача који води
Агенција  за  привредне  регистре  не  достављају доказе  о  испуњености
услова  из  члана  75.  став  1.  тачке  1)  до  4)  ЗЈН,  сходно  чл.  78.  ЗЈН.
Довољно је да доставе решење о упису у Регистар понуђача или наведу
интернет старницу на којој су подаци јавно доступни.

Подносилац  пријаве  није  дужан  да  доставља  доказе  који  су  јавно
доступни на интернет страницама надлежних органа, и то: 

 Доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН подносиоци пријава који су
регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре
не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет стреници
Агенције за привредне регистре -   www.apr.gov.rs

 Доказ:  Потврда Народне банке Србије  да подносилац пријаве у
периоду од 21.03.2017. – 21.03.2018. године, није био неликвидан,
подносиоци пријава не морају да доставе јер је јавно доступни на
интернет страници Народне банке Србије - www.nbs.rs

Уколико  је  доказ  о  испуњености  услова  електронски  документ,
подносилац пријаве доставља копију електронског документа у писаном
облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако  се  у  држави  у  којој  подносилац  пријаве  има  седиште  не  издају
тражени  докази,  подносилац  пријаве  може,  уместо  доказа,  приложити
своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу
оверену пред судским или управним органом,  јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.

Ако  подносилац пријаве има седиште у другој држави, наручилац може
да  провери  да  ли  су  документи  којима  подносилац  пријаве доказује
испуњеност  тражених  услова  издати  од  стране  надлежних  органа  те
државе.

III НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА
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Подносилац пријаве пријаву подноси непосредно или путем поште у затвореној
коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања пријава може
са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу подносиоца пријаве.
У  случају  да  пријаву подноси  група  подносилаца  пријава,  на  коверти  је
потребно назначити да се ради о групи подносилаца пријаве и навести називе и
адресу свих учесника у заједничкој пријави.

Пријаву доставити на адресу:  Јавно комунално стамбено предузеће „Зајечар“
Зајечар, ул.Николе Пашића 68, 19000 Зајечар, са назнаком: ,,Пријава за јавну
набавку добра  –   резервних  делова  за  возила, ЈН  бр.2/2017 -  НЕ
ОТВАРАТИ”.

Пријава  се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
до 23.08.2018. године до 13:00 часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене пријаве, на коверти, односно кутији у којој
се  пријава налази,  обележити  време  пријема  и  евидентирати  број  и  датум
пријаве према редоследу приспећа. Уколико је пријава достављена непосредно
наручилац ће подносиоцу пријаве предати потврду пријема пријаве. У потврди
о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема пријаве. 

Пријава коју наручилац није примио у року одређеном за подношење пријава,
односно  која  је  примљена  по  истеку  дана  и  сата  до  којег  се  могу  пријаве
подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену пријаву наручилац
ће по окончању поступка отварања вратити неотворену подносиоцу пријаве, са
назнаком да је поднета неблаговремено. 

Благовремено  достављене  пријаве  биће  јавно  комисијски  отворене  у
просторијама наручиоца, дана 23.08.2018. године до 13:15 часова.

IV ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПРИЈАВЕ
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1) Образац пријаве (Образац 1);
2) Oбразац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН (Образац 2);
3) Образац референц листе (Образац 3);
4) Образац потврде за референц листу (Образац 4).

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ
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Пријава бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара
– резервних делова за возила, ЈН бр.2/2017.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ
Назив подносиоца пријаве:

Адреса подносиоца пријаве:

Матични број подносиоца пријаве:

Порески  идентификациони  број
подносиоца пријаве (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска  адреса  подносиоца
пријаве (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број  рачуна  подносиоца  пријаве  и
назив банке:

Лице  овлашћено  за  потписивање
уговора

2) ПРИЈАВУ ПОДНОСИ: 
А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПРИЈАВУ

Напомена: заокружити  начин  подношења  пријаве  и  уписати  податке  о
подизвођачу, уколико се пријава подноси са подизвођачем, односно податке о
свим  учесницима  заједничке  пријаве,  уколико  пријаву  подноси  група
подносилаца пријаве.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
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1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности
набавке  који  ће  извршити
подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности
набавке  који  ће  извршити
подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће
извршити подизвођач:

Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они подносиоци пријаве који
подносе  пријаву са подизвођачем, а уколико има већи број  подизвођача од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПРИЈАВИ
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1) Назив  учесника  у  заједничкој
пријави:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив  учесника  у  заједничкој
пријави:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3) Назив  учесника  у  заједничкој
пријави:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена: 
Табелу  „Подаци  о  учеснику  у  заједничкој  пријави“  попуњавају  само  они
подносиоци пријаве који подносе заједничку пријаву, а уколико има већи број
учесника у заједничкој пријави од места предвиђених у табели, потребно је
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подносиоца пријаве који је учесник у заједничкој пријави

 (ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ.
2. ЗЈН
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Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подносиоца
пријаве (учесника у заједничкој пријави), дајем следећу

И З Ј А В У

Подносилац  пријаве  ________________________________________[навести
назив подносиоца пријаве] у поступку јавне набавке добара – резервних делова
за возила, бр.2/2017, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
нема  забрану  обављања  делатности  која  је  на  снази  у  време  подношења
пријаве за предметну јавну набавку.

Место:_____________                                                             Подносилац пријаве:
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________  

Напомена: Уколико    пријаву   подноси  група   подносилаца  пријаве,   Изјава
мора  бити  потписана  од  стране  овлашћеног  лица  сваког  учесника  у
заједничкој пријави и оверена печатом. 

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦ ЛИСТЕ
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СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ КУПАЦА СА ВРЕДНОСТИМА ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 
(РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА) 

Ред.
Бр.

Назив купца
Вредност испоручених

резервних делова

Укупно:

Место:_____________                                                            Подносилац пријаве:
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________  

Напомена: Уколико пријаву подноси група подносилаца пријаве, образац
референц  листе  мора  бити  потписан  од  стране  овлашћеног  лица
овлашћеног представника групе подносилаца пријаве. 

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ЗА РЕФЕРЕНЦ ЛИСТУ

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦ ЛИСТУ
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Под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  ПОТВРЂУЈЕМ  да  је
___________________________________________________________________

                                                                                            (назив подносиоца пријаве)

у периоду од ___ . ___ . 2015. године до ___ . ___ . 2018. године за потребе
___________________________________________________________________
                                                     (назив и седиште купца)

испоручио резервне делове за возила у вредности од ______________ динара.

У _______________________ дана ____________ године.

(М.П.)

                     Потпис овлашћеног лица купца
_________________________

Напомена: Овај  образац  попуњава,  потписује  и  оверава  купац.  Образац
копирати у потребном броју примерака, зависно од броја купаца наведених у
референц листи.
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