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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС”, бр. 86/2015 и 41/2019) и члана 40. Правилника о набавкама у Народној банци Србије
(Г. бр. 1545 од 13. марта 2014, Г. бр. 5808 од 4. августа 2014, Г. бр. 7575 од 12. октобра 2015, Г. бр.
9906 од 30. децембра 2016. и Г. бр. 8246 од 29. септембра 2017.) и Одлуке о покретању поступка
јавне набавке мале вредности (Г. бр. 6687 од 30. јуна 2020.) и Решења о образовању Комисије за
јавну набавку мале вредности (Г. бр. 6688 од 30. јуна 2020. године), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности услуга - сервисне услуге и резервни делови за потребе
одржавања опреме Ruhlamat, ЈНМВ 133/2020
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1.1

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Народна банка Србије
Краља Петра 12, Београд
www.nbs.rs

1.2

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

1.3

Предмет јавне набавке мале вредности услуга: Сервисне услуге и резервни делови за потребе
одржавања опреме Ruhlamat.

1.4

Опис партија: Предметна набавка није обликована у партије.

1.5

Није у питању резервисана јавна набавка.

1.6

Не спроводи се електронска лицитација.

1.7

Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума, већ уговора.

1.8

Контакт: javne.nabavke@nbs.rs, сваког радног дана (понедељак – петак) од 7.30 до 16.30
часова.
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2.1

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
УСЛУГА
ВРСТА УСЛУГА
Сервисне услуге и резервни делови за потребе одржавања опреме Ruhlamat.

2.2

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Техничке карактеристике услуга која су предмет ове јавне набавке дате су у Поглављу 3.
конкурсне документације.
2.3

КВАЛИТЕТ
У складу са захтевима из техничке спецификације.

2.4

КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА

Предметна набавка обухвата сервисне услуге и резервне делове за потребе одржавања опреме
Ruhlamat.
2.5

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Контрола извршених услуга и испоручених резервних делова се врши приликом записничке
примопредаје, од стране представника Корисника, оценом да ли извршене услуге и испоручена
добра испуњавају уговорени квалитет.
2.6

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
У складу са понудом.

2.7

МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Завод за израду новчаница и кованог новца -Топчидер, Пионирска 2, Београд.
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3

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Сервисне услуге и резервни делови за потребе одржавања опреме Ruhlamat
MS330
Редни
број

Шифра

Јединица
мере

2010235

Комад

2018343

Комад

3

Buchse 3/ 6 X 4
Amboß Index, Pendel, ohne
Kühlung
Drehriegel mit langem Gehäuse

2009706

Комад

4

Anschlagpuffer Typ E M6 D20x15

2000958

Комад

5

Sicherheitsschalter mit Zuhaltung

2006722

Комад

6

Gasdruckfeder

2010728

Комад

7

Riemenführung 400 Eingabe

2001510

Комад

8

Achse, oben

2005187

Комад

9

Pendelkugellager 12x 32x14

1096585

Комад

10

Pendelkugellager 15x 35x14

1096872

Комад

11

Synchronscheibe

2001913

Комад

12

Spannrollenhalterung Vbt.

2024919

Комад

13

Riemenspanner - kurz

2011316

Комад

14

Rillenkugellager 12x 32x14

2001267

Комад

15

Spannrolle

2005188

Комад

16

Zahnriemen Brecoflex

2001352

Комад

17

Zahnriemen 400

2005193

Комад

18

Zahnriemen 400

2005194

Комад

19

Feder

2006494

Комад

20

Präzisionsfolie 0.4mm

2002494

Комад

21

Widerhaken Vbt.

2012457

Комад

22

Kartenpuffer Eingabe L=29mm

2001482

Комад

23

Spannmodul EV-12-3

1092357

Комад

24

Zugfeder 0.63 x 6.90 x 17.20

2000239

Комад

25

Drossel.R.vent GRO-M5-B

1091684

Комад

26

2013300

Комад

2001812

Комад

28

Fokusierlinse
Kartenvereinzelung MS100-2
(Eingabe)
Drehantrieb

1099708

Комад

29

Drossel.R.vent GRLA-M5-QS-4-D

2003054

Комад

30

Gelenk

2000677

Комад

31

Gelenklager Reihe S, bohrung 5mm

1097657

Комад

32

2020893

Комад

1097656

Комад

34

Spindel
Gelenkkopf GS, AR, Außengewinde
M5rechts
Scheibe

2020894

Комад

35

Stellschraube

2020888

Комад

1
2

27

33

Назив

Јединична
цена у
РСД/ЕУР без
ПДВ-ом

Јединична
цена у
РСД/ЕУР
са ПДВ-ом*
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36

Einsatz-Eingabe

2021368

Комад

37

Langhub H=135mm, 12er Modul

2001483

Комад

38

Saugkopfhalter

2005189

Комад

39

Dichtring O-1/8-500

2011512

Комад

40

Stange
Kugelbüchse; Wellenø=12mm
Compact
Zylinder kolbenstangenlos

2005454

Комад

2012450

Комад

2006877

Комад

2023635

Комад

1091149

Комад

45

Hubbalken
Näherungsschalter SIEN-6,5B-PSS-L
M8 3pol. WINK.BUCHSE 3m PUR

2013563

Комад

46

Verbinder

2023636

Комад

47

Sauggreifer PFYN 15 Si
Pneumatik-Karteneingabe (SMCEjektor)
Nährungsschalter
M12 4pol. WINK.BUCHSE 5m
PUR/PVC
Magnetventil VUVG-L10-B52-T-M51R8L
Magnetventil VUVG-L10-M52-T-M51R8L
Steckdosenleitung NEBU-M8G3-K2.5-LE2
Vakuumerzeuger

1102287

Комад

2001498

Комад

2409790

Комад

2013558

Комад

2020249

Комад

2021973

Комад

2020251

Комад

1100984

Комад

1100977

Комад

2008449

Комад

57

Steckdose
Kunststoffschlauch PVC 4
weich/glasklar
Vakuum-Filter VAF-PK-4

1091487

Комад

58

Näherungsschalter, induktiv

1087470

Комад

59

Vakuumschalter PNP

2011029

Комад

60

Absperrventil 3/2-Wege HE-3-QS-6

1092386

Комад

61

Leiterplatte, bestückt für EA-Station

2013595

Комад

62

RS-Kartenmagazin 500

2000021

Комад

63

Schutzleiste

2018780

Комад

64

Doppelschenkelfeder

1094149

Комад

65

Schutzleiste

2018779

Комад

66

Zahnriemen Synchroflex V-PAR

2008458

Комад

67

Näherungsschalter

2010877

Комад

68

Stopperzylinder

2402106

Комад

69

Drosselrückschlagventil

1093687

Комад

70

Magnetfeldsensor

2002488

Комад

71

Magnetfeldsensor

2008295

Комад

72

Druckstück

2001680

Комад

73

Ultraschall-Sensor

2019008

Комад

74

Gasdruckfeder

2010259

Комад

75

Näherungsschalter

1089314

Комад

41
42
43
44

48
49
50
51
52
53
54
55
56
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76

Initiator-Anschlussleitung

1097472

Комад

77

Halter

2018179

Комад

78

Zahnriemen 1200 Brecoflex

2005223

Комад

79

Zahnriemen 1200 Brecoflex

2005224

Комад

80

Riemenführung 1200

2001512

Комад

81

Synchronscheibe

2002549

Комад

82

Zylinderschraube M 6 x 30- 10.9-Zn

1085145

Комад

83

Druckbolzen 4.2x5

1086863

Комад

84

Riemenscheibe

2005473

Комад

85

Rillenkugellager 12x 32x10

1096873

Комад

86

Achse, unten

2005472

Комад

87

Drehschieber f. Absaugung

2355636

Комад

88

Buchse 6/ 8 X 6

1095909

Комад

89

Schwenkmodul DSM-12-270-P-A-B

2012597

Комад

90

Näherungsschalter SMT-10M-PS...

2021685

Комад

91

Sensorhalter SL-DSM-B

2013132

Комад

92

Kupplung ROTEX

2025010

Комад

93

Frässtation X/Y/Z-Achse

2007301

Комад

94

Linear-Schienenführung

2019381

Комад

95

Kompaktlinearachse

1103080

Комад

96

Kupplung

1103081

Комад

97

Linear-Schienenführung

2019738

Комад

98

Zahnriemen Synchroflex

1097991

Комад

99

Kompaktlinearachse

1103084

Комад

100

Kurzhubzylinder

2021172

Комад

101

Haltewinkel

2009283

Комад

102

2000064

Комад

2008912

Комад

104

Drosselrückschlagventil
Saugschlauch ø27 Antistatik
schwarz
Linear-Schienenführung

2019740

Комад

105

Saugadapter

2011683

Комад

106

Kartenindex Frässtation

2013119

Комад

107

Rillenkugellager 4x 13x 5

1096606

Комад

108

Zugfeder 1.00 x 9.00 x 24.00

2005292

Комад

109

Zugfeder 0.55 x 6.00 x 22.10

1094156

Комад

110

Näherungsschalter, induktiv

1087410

Комад

111

Kurzhubzylinder

1093682

Комад

112

Flexokupplung

1091500

Комад

113

Lichtleitersensor

2009010

Комад

114

Lichtleitersensor, Verstärker

2009011

Комад

115

1094427

Комад

1094461

Комад

117

Zugfeder 0.50 x 5.00 x 17.40
Druckfeder 0.50 x 6.50 x 9.80 x
3.50
Führungsstift

2018407

Комад

118

Welle

2020939

Комад

119

Hebel

2008585

Комад

103

116

120
Andrücker mit Stift
2017844
Комад
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121

Ausgleichsring

2007495

Комад

122

Lagerbolzen

2013140

Комад

123

Näherungsschalter

2009527

Комад

124

Initiator-Anschlussleitung

1097467

Комад

125

Reinigungsstation

2001500

Комад

126

Kompaktschlitten

2000200

Комад

127

X/Y-Verstellung für 1er

2001536

Комад

128

Buchse 6/ 8 X10

2007720

Комад

129

Späneabsaugung, rotierend schnell

2007776

Комад

130

Gleitring

2003436

Комад

131

Einschraubzylinder EGZ-6-15

1091844

Комад

132

Lagerbuchse

2021498

Комад

133

Einführvorrichtung

2021501

Комад

134

Andrücker

2005469

Комад

135

Rillenkugellager 8x 22x 7

1096759

Комад

136

Miniatur-Rollenschlitten

1093740

Комад

137

Smart Sensor

2008477

Комад

138

Schwenkeinheit

2009844

Комад

139

Zugfeder 0.80 x 7.10 x 41.60

2020379

Комад

140

Bolzen

2012518

Комад

141

Gleitbuchse

2012517

Комад

142

Synchronscheibe

2012733

Комад

143

Clampex-Spannsatz

1096910

Комад

144

Rillenkugellager 10x 26x 8

1096567

Комад

145

Zahnrad

2005190

Комад

146

Zahnrad

2005191

Комад

147

Synchronscheibe

2001907

Комад

148

Zahnriemen Synchroflex

2012735

Комад

149

Synchronscheibe

2012732

Комад

150

Kartenindexierung

2019280

Комад

151

Kartenindexierung light

2022789

Комад

152

Y-Andrücker

2018930

Комад

153

Y-Rolle

2018929

Комад

154

Indexhebel

2018931

Комад

155

Indexstift links+rechts

2021700

Комад

156

Indexhebel

2018933

Комад

157

Druckstück

2018934

Комад

158

Rillenkugellager 3x 10x 4

1096602

Комад

159

Kompaktzylinder ADNGF-20-5-P-A

2018936

Комад

160

Zugfeder 0.50 x 3.70 x 10.80

1094381

Комад

161

Zugfeder 0.40 x 3.60 x 9.60

2020104

Комад

162

Zugfeder 0.25 x 2.75 x 10.10

2020105

Комад

163

Drosselventil GRO-QS-4

2012319

Комад

164

Anschlagschraube

2020247

Комад

165

Amboss-Kontaktierung

2020412

Комад

166

Spindel

2011785

Комад
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167

Prallstück

2011786

Комад

168

Druckregelventil

1091766

Комад

169

Filter-Regelventil

1093376

Комад

170

Kartuschenadapter 5cc

1094639

Комад

171

2020539

Комад

2003492

Комад

173

Kartusche mit Stopfen 5cc
Amboß Index, glatt, Bohrung ohne
Kühlan.
Amboß

2019583

Комад

174

Beleuchtung

1099547

Комад

175

Kamera Standard-VGA, Color

2011112

Комад

176

Kamerakabel

2011117

Комад

177

Parallel I/O Kabel

2011115

Комад

178

Kartenentnahme

2001520

Комад

179

Modultransport

2002394

Комад

180

Zahnriemen Synchroflex

1097715

Комад

181

Welle

2002578

Комад

182

Transportrolle

2009013

Комад

183

Andrückrolle

2009014

Комад

184

Einschraubzylinder EGZ-6-5

1092253

Комад

185

Zugfeder 0.50 x 5.00 x 11.90

1094257

Комад

186

Federstift

2011331

Комад

187

Zahnriemenscheibe

2005475

Комад

188

Zahnriemenscheibe

2005476

Комад

189

1099515

Комад

2005477

Комад

191

Beleuchtungsspiegel
Maßstück für Streifenvorschub
(35mm)
USB Einbaubuchse Typ A

2012815

Комад

192

Industrie-Monitor Touch

2027927

Комад

193

KVM Switch

2021623

Комад

194

KVM Switch

2019768

Комад

195

Schnellspann-Sterngriff

1094514

Комад

196

Kondensator

1102692

Комад

197

Näherungsschalter

2007555

Комад

198

Initiator-Anschlussleitung

1097458

Комад

199

Bundbuchse 12/14 /20 X17/1

2011277

Комад

200

Transportgummi

2000373

Комад

201

Modulstanze für SCP-CI

2002395

Комад

202

Drossel.R.vent GRLA-1/8-PK-6-B

1091544

Комад

203

Führungsstange

2005478

Комад

204

Zwischenstück

2001570

Комад

205

Winkel

2019619

Комад

206

Bolzen

2005479

Комад

207

Bolzen

2005480

Комад

208

Bolzen

2005481

Комад

209

Laufrolle

2019620

Комад

210

Platte

2019628

Комад

172

190

5m
5m
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2021537
2000662
1086099

Комад
Комад
Комад

2001005

Комад

215

Stift
Kupplung
O-Ring 3 x 2
Modulschneidwerkz.(säulenf.-HM)
M2/M4
Ersatzsauger

1102293

Комад

216

Kupplungszapfen

2001006

Комад

217

Schneidplatte-HM

2021570

Комад

218

Führungsplatte

2019246

Комад

219

Buchse

2018894

Комад

220

Implantierhandling

2020413

Комад

221

Synchronscheibe

2005485

Комад

222

Zahnriemen Synchroflex

2002210

Комад

223

Synchronscheibe

2005486

Комад

224

Ersatzsauger

1102289

Комад

225

1101075

Комад

2008023

Комад

227

Steckverbinder
Kabeldose M 5; gewinkelt; 3polig
2m PUR
Linear-Schienenführung

2020014

Комад

228

Kompaktlinearachse

2021182

Комад

229

Linearmodul

2019739

Комад

230

Kupplung

2002307

Комад

231

Kompaktlinearachse

2009370

Комад

232

Spannsatz 8mm

1097648

Комад

233

Miniaturbalgkupplung

2002217

Комад

234

Zahnriemen Synchroflex

2002218

Комад

235

Vakuumerzeuger

1100980

Комад

236

Näherungsschalter NPN Schließer

2002486

Комад

237

Näherungsschalter NPN Öffner

2002485

Комад

238

Näherungsschalter PNP-Schließer

2002548

Комад

239

Näherungsschalter PNP Öffner

2005157

Комад

240

Saugarm

2002219

Комад

241

Basisplatte

2020050

Комад

242

Modul heften

2002405

Комад

243

Platte

2024897

Комад

244

Kompaktschlitten

1101331

Комад

245

2011070

Комад

1094945

Комад

247

Heftstempel
Heizpatrone HHP ø8mmx40mm
200W 230V
Thermoelement

1103197

Комад

248

Steckverbinder für ø3.5

1103198

Комад

249

Relaissockel

2004938

Комад

250

Leistungsrelais

2004937

Комад

251

Heftstempel M4

2009030

Комад

252

Stempeleinsatz 8er Modul

2002581

Комад

253

Heizstempelhalter

2002420

Комад

254

Presse

2002415

Комад

211
212
213
214

226

246
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255

Kopfplatte

2001571

Комад

256

Zylinder

2023131

Комад

257

Membran

2001572

Комад

258

Näherungsschalter

1089382

Комад

259

Druckservoventil, elektr. DS15 RM

1094713

Комад

260

Einstelllehre Heißpresse

2005490

Комад

261

Einstelllehre Heißpresse A

2005489

Комад

262

Pendelauflage

2018451

Комад

263

Stempelaufnahme

2005493

Комад

264

Heizstempel

2021035

Комад

265

Stempel M2/M4

2001479

Комад

266

Reflexlichttaster

2013343

Комад

267

Kontaktierung (einfach)

2021548

Комад

268

Lasche

2012519

Комад

269

Federkontaktstift

1090720

Комад

270

Hülse

1090722

Комад

271

Gasdruckfeder

2010258

Комад

272

Vorzentrierung Karte

2012059

Комад

273

Zugfeder 0.45 x 5.00 x 18.30

2010653

Комад

274

Zugfeder 0.50 x 5.00 x 17.40

2010654

Комад

275

Schulterstift

2023145

Комад

276

Hebel, links

2011757

Комад

277

Hebel, rechts

2011758

Комад

278

Kunststoffkappe

2018428

Комад

279

Zahnriemen Synchroflex

2012734

Комад

280

Zahnriemen 800

2005222

Комад

281

Zahnriemen 800

2005226

Комад

282

Kartenindexierung, 800 E/A

2019281

Комад

283

Welle

2019211

Комад

284

Indexkappe

2018932

Комад

285

Sicherheitsschalter

2017762

Комад

286

Betätiger

2007033

Комад

287

Faserlaser 20W

2027835

Комад

288

Beam Expander

2022742

Комад

289

Lasersafety Shutter

2017576

Комад

290

Scanner

2017507

Комад

291

Objektiv

2017508

Комад

292

Amboß Laser GSM

2008461

Комад

293

Kartenpuffer Ausgabe
Näherungsschalter SIEN-M8B-PSS-L
M8 3pol. WINK.BUCHSE 5m
PUR/PVC LED
Kartenvereinzelung MS100-2
(Ausgabe)
Filterpatrone

2001539

Комад

1091153

Комад

1097477

Комад

2001813

Комад

1092988

Комад

294
295
296
297
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298

Kunststoffschlauch

2002001

Комад

299

Kunststoffschlauch

2001869

Комад

300

Kunststoffschlauch

2001870

Комад

301

Kunststoffschlauch

2002480

Комад

302

Magnetventil 5/2-Wege monostabil
Magnetventil 5/4-Wege (2x3/2) NC,
NC
Stecker M8, 2-fach Eingänge, PNP
Endplatte U-Seite
Einzelanschlussplatte für
Doppelverdraht
Endplatte D-Seite
Einzelanschlussplatte für
Einzelverdraht
Bussystem

2009404

Комад

2009405

Комад

2009398
2009399

Комад
Комад

2009401

Комад

2009400

Комад

2009402

Комад

2009777

Комад

2009403

Комад

2009781

Комад

312

Magnetventil 5/2-Wege bistabil
Leitung, Ventilinsel beids. Konf.
ger.3m
DI-Einheit mit Endplatte D-Seite

2009396

Комад

313

Endplatte U-Seite

2009397

Комад

314

Buskomponenten

2009778

Комад

315

Leitung, Gateway eins. Konf. 5m

2009779

Комад

316

Mikrofilter

2395932

Комад

317

Druckregelventil

1093380

Комад

318

Schnell-Entlüftungsventil

1091331

Комад

319

Magnetventil

2020041

Комад

320

Anschlussplatte

2020042

Комад

321

Drosselrückschlagventil

2000328

Комад

322

Initiator-Anschlussleitung

1097466

Комад

323

Initiator-Anschlussleitung

1097470

Комад

324

Initiator-Anschlussstecker

2013646

Комад

325

Initiator-Anschlussleitung

1097453

Комад

326

Filterlüfter

2021240

Комад

327

Hammerschrauben

2013587

Комад

328

Mutter

2013583

Комад

329

Abschlussmodul

2013627

Комад

330

Powermodul

2013625

Комад

331

digital Eingabemodul

2013612

Комад

332

digital Ausgabemodul

2019511

Комад

333

NOT-AUS Sicherheitsrelais

2016954

Комад

334

NOT-AUS Sicherheitsrelais

2016492

Комад

335

Einbauautomat

2025394

Комад

336

Hilfsschalter

2013712

Комад

337

Hilfsschalter

2013491

Комад

338

Schütz

2025559

Комад

339
340

Schütz

2025555

Комад

Schütz

2025563

Комад

303
304
305
306
307
308
309
310
311
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341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378

Schütz

2025555

Комад

Hilfsschalterblock

2025573

Комад

Varistor

2013489

Комад

Feinsicherung 2.00A

2014245

Комад

Doppeldrucktaster

2015211

Комад

Leuchtdrucktaster

2013548

Комад

Leuchtdrucktaster

2013549

Комад

Leuchtdrucktaster

2013551

Комад

Leuchtdrucktaster

2015252

Комад

Drucktaster

2015209

Комад

Schlüsseltaster

2013546

Комад

Schlüsseltaster

2013547

Комад

Befestigungsadapter

2013536

Комад

Kontaktelement

2013537

Комад

Kontaktelement

2015192

Комад

LED-Element

2013541

Комад

LED-Element

2016569

Комад

Schaltelement

2394910

Комад

Schaltelement

2394909

Комад

Not-Aus Pilzdrucktaster

2395002

Комад

Koppelrelais

2013614

Комад

Relaissockel

2013616

Комад

Initiator-Anschlussleitung

2014927

Комад

Initiator-Anschlussleitung

2015376

Комад

Rundkupplung

2013500

Комад

Rundstecker

2013499

Комад

Servotreiber 200W

2005410

Комад

Leistungskabel

2005408

Комад

Leistungskabel

2007792

Комад

Encoderkabel 5m

2007793

Комад

Batterie für Absolutwertgeber

2006352

Комад

Initiator-Anschlussleitung

2014377

Комад

Initiator-Anschlussleitung

1097454

Комад

Initiator-Anschlussleitung

2014383

Комад

Netzfilter

2005328

Комад

analog Ausgabemodul

2013622

Комад

IGR-Kabel/Encoder-Kabel

2008026

Комад

Leistungskabel/Motorkabel Mini
Sigma 3m

2008027

Комад

379
380
381
382
383

Steuersignalkabel 3m

2008028

Комад

Stecker für Incrementalgeber

2008032

Комад

Schaltnetzteil

2414286

Комад

Einbauautomat

2021937

Комад

Optokoppler

2013620

Комад

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга – сервисне услуге и резервни делови за
потребе одржавања опреме Ruhlamat, ЈНМВ 133/2020
Страна 13 од 49

384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394

Servomotor BG

2028183

Комад

Initiator-Anschlussleitung

2014382

Комад

Austrittsfilter

2021249

Комад

Schaltnetzteil

2024066

Комад

Patchkabel

2028123

Комад

Hauptplatine

2026285

Комад

Vakuum-Filter

2408821

Комад

Kupplung Ø8 /Ø10

2024255
+2024256
+2024257

Сет

Motorgetriebeeinheit

2024613

Комад

BV-Controller, Box-Typ, niedr.
2011473
Auflösung
M8 3pol. GER.BUCHSE 3m
1097466
PUR/PVC
Укупна јединична цена резервних делова:

Комад

Датум:

Комад

Потпис понуђача

Напомена: Могу се понудити само оригинални резервни делови. Страни понуђачи попуњавају
само цене без ПДВ-а.
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СПИСАК УСЛОВА ПОТРЕБНИХ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4

Табела 1
Услови и докази из члана 75. и 76. ЗЈН

Р .бр.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ПОНУЂАЧА ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. ЗЈН И ТО:

4.1

1) Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар.
2) Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији.
4) Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
ДОКАЗ:
Потписана Изјавa понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке (Поглавље 6.3.1) и/или

1.

Потписана Изјава подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке (Поглавље 6.3.2)

4.2

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПОНУЂАЧА ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 76. ЗЈН И ТО:
1) да располаже довољним пословним капацитетом – да је произвођач опреме
Ruhlamat или овлашћени сервисер и продавац резервних делова за опрему
Ruhlamat у Србији.

ДОКАЗ:
У случају да понуђач није произвођач опреме Ruhlamat, већ овлашћени сервисер и
продавац резервних делова за опрему Ruhlamat у Србији, као доказ испуњености
услова у погледу пословног капацитета, доставља овлашћење/потврду или други
документ издат од стране произвођача опреме Ruhlamat којим се потврђује да је
овлашћен за сервисирање и продају резервних делова за опрему Ruhlamat у
Србији.

Табела 2
Р.
бр.

Oсталa обавезнa документа и обрасци који се достављају уз понуду

1.

Образац понуде (попуњен и потписан), са прилозима (Поглавље 6.1);

2.

Техничка спецификација (попуњена и потписана) (Поглавље 3)*

2.

Образац изјаве о независној понуди (потписан) (Поглавље 6.2);

Образац изјаве о законским заступницима (само за стране понуђаче) (Поглавље
6.5)
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3.

4.
5.

Модел уговора (попуњен и потписан) (Поглавље 7);
Споразум (УКОЛИКО НАСТУПА КАО ГРУПА ПОНУЂАЧА - Модел Споразума у
Поглављу 9).

* У прилогу конкурсне документације дат је Excel фајл, који понуђачи ако желе могу попунити
у електронској форми, одштампати, потписати и доставити уз документацију.
4.3

Услови које мора да испуни подизвођач, и то:

Подизвођач мора да испуни обавезне услове наведене за понуђача (Поглавље 4. Табела 1,
тачка 4.1, подтачке 1) до 4), а што доказује достављањем Изјаве подизвођача о испуњености услова
за учешће у поступку јавне набавке (Поглавље 6.3.2). Додатни услов, у погледу пословног
капацитета понуђач мора испуњавати самостално.
4.4

Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача, и то:

Сваки од понуђача из групе понуђача мора испуни све обавезне и додатне услове наведене у
Поглављу 4. Табела 1, тачка 4.1, подтачке 1) до 4) и тачки 4.2, подтачка 1), а што доказује
достављањем Изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (Поглавље
6.3.1).
4.5 Ако поднета понуда буде оцењена као прихватљива, пре доношења одлуке о додели уговора,
Наручилац може захтевати од понуђача да у року од пет дана од дана пријема писменог позива
Наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана
75. ЗЈН (Поглавље 4. од тачке 1. до 3.), осим понуђача који је уписан у Регистар понуђача (Комисија
проверава Регистар понуђача);
4.6 Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа
уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог
наручиоца.
4.7 Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију
тражених доказа, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива;
4.8 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, 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.
4.9 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, као што је на пример Извод из Агенције за привредне регистре.
4.10 Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога
што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој
понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће
дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
4.11 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ.
4.12 Обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране овлашћеног лица.
Уколико су обрасци потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је доставити овлашћење за потписивање уз понуду.
4.13 Допунске напомене: Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести Народну банку
Србије 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 и да је
документује на прописани начин, са назнаком „Поступак ЈНМВ услуга – сервисне услуге и резервни
делови за потребе одржавања опреме Ruhlamat, ЈНМВ 133/2020“.
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5

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

КРИТЕРИЈУМ

5.1

Избор између достављених прихватљивих и одговарајућих понуда применом критеријума
„економски најповољнија понуда“ вршиће се рангирањем понуда на основу следећих елемената
критеријума:
Р.
бр.

БРОЈ
ПОНДЕРА

ОПИС ЕЛЕМЕНАТА КРИТЕРИЈУМА

1.

Укупна јединична цена резервних делова без ПДВ-а

80 пондера

2.

Цена радног дaна техничара у Заводу без ПДВ-а

10 пондера

3.

Цена радног дaна инжењера у Заводу без ПДВ-а

10 пондера
Укупно

100 пондера

НАЧИН ПРИМЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ДОДЕЛЕ ПОНДЕРА
I. УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА БЕЗ ПДВ-А: максмално 80
пондера
Табела са пондерима
Р.бр.
1.

Опис
Најнижа понуђена укупна јединична цена резервних делова без
ПДВ-а

Пондери
80

Вредновање осталих понуда за овај елемент критеријума израчунава се по формули:
Најнижа понуђена укупна јединична цена резервних делова без ПДВ-а х максималан број пондера (80)
Укупна јединична цена резервних делова без ПДВ-а из понуде која се рангира

II. ЦЕНА РАДНОГ ДAНА ТЕХНИЧАРА У ЗАВОДУ БЕЗ ПДВ-А: максмално 10
пондера
Табела са пондерима
Р.бр.
1.

Опис
Најнижа понуђена цена радног дaна техничара у Заводу без
ПДВ-а

Пондери
10

Вредновање осталих понуда за овај елемент критеријума израчунава се по формули:
Најнижа понуђена цена радног дaна техничара у Заводу без ПДВ-а х максималан број пондера (10)
цена радног дaна техничара у Заводу без ПДВ-из понуде која се рангира

III. ЦЕНА РАДНОГ ДAНА ИНЖЕЊЕРА У ЗАВОДУ БЕЗ ПДВ-А: максмално 10 пондера
Табела пондери
Р.бр.
1.

Опис
Најнижа понуђена цена радног дaна инжењера у Заводу без
ПДВ-а

Пондери
10

Вредновање осталих понуда за овај елемент критеријума израчунава се по формули:
Најнижа понуђена цена радног дaна инжењера у Заводу без ПДВ-а х максималан број пондера (10)
цена радног дaна инжењера у Заводу без ПДВ-из понуде која се рангира

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга – сервисне услуге и резервни делови за
потребе одржавања опреме Ruhlamat, ЈНМВ 133/2020
Страна 17 од 49

5.2

ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

Уколико након извршеног бодовања, две или више понуда имају једнак број пондера, уговор
ће бити додељен понуђачу који има већи број пондера по следећем редоследу:
1. Укупна јединична цена резервних делова без ПДВ-а
2. Цена радног дaна техничара у Заводу без ПДВ-а
3. Цена радног дaна инжењера у Заводу без ПДВ-а.
Уколико су две или више понуда и након примене појединачних елемената критеријума,
једнаке, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио краћи рок испоруке резервних делова. У
случају истог понуђеног рока испоруке резервних делова, уговор ће бити закључен са понуђачем
који је понудио најдужи гарантни рок за уграђене резервне делове. У случају истог понуђеног
гарантног рока за уграђене резервне делове уговор ће бити закључен са понуђачем који је понудио
најдужи гарантни рок за извршене услуге. У случају истог понуђеног гарантног рока за извршене
услуге, уговор ће се закључити са понуђачем који је понудио најдужи рок плаћања.
Ако се на напред наведени начин не може доделити оквирни споразум јер су понуде и даље у
свему једнаке, избор понуђача ће се извршити жребом.
Комисија за јавну набавку ће заказати место и време жреба и позвати све понуђаче да
присуствују жребу. Приликом жреба представници понуђача ће на посебним листовима унети име
понуђача. Од чланова Комисије за јавну набавку се добијају идентичне коверте у које понуђачи
стављају попуњене листове, коверте ће се ручно измешати пред понуђачима, а потом ће се насумице
вршити одабир коверти понуђача и рангирње понуда према редоследу извалачења коверти, о чему
ће бити сачињен Записник о поступку жреба у поступку ЈНМВ 133/2020.
Уколико се неко од позваних понуђача не одазове позиву за жреб, чланови Комисије за јавну
набавку ће пред присутним овлашћеним представницима понуђача у празне коверте убацити
листиће са називом одсутних понуђача и те коверте ће учествовати у поступку жреба заједно са
ковертама присутних овлашћених представника понуђача. На исти начин ће се поступати ако не
дође ниједан понуђач.
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6

ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

-

Образац понуде (Поглавље 6.1);

-

Образац изјаве о независној понуди (Поглавље 6.2);

-

Образац изјаве о испуњености услова за понуђача (Поглавље 6.3.1);

-

Образац изјаве о испуњености услова за подизвођача (Поглавље 6.3.2);

-

Образац трошкова припреме понуде (није обавезан) (Поглавље 6.4);

-

Образац изјаве о законским заступницима (за стране понуђаче) (Поглавље 6.5)
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Р. бр. ЈНМВ: 133/2020
6.1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

УСЛУГЕ - СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ RUHLAMAT
Понуду дајем (означити начин давања понуде):
а) самостално

б) заједничка понуда

в) понуда са подизвођачем

_________РСД/EUR без ПДВ-а

Укупна јединична цена резервних
делова (из Техничке спецификације)

_________РСД/EUR са ПДВ-ом
_________РСД/EUR без ПДВ-а

Цена радног дaна
техничара у Заводу:

_________РСД/EUR са ПДВ-ом

Цена радног дaна
инжењера у Заводу:

_________РСД/EUR без ПДВ-а
_________РСД/EUR са ПДВ-ом
Максимални путни трошак:

Максимални трошкови сервисера у
Србији, по једном доласку:

Максимална дневница:

_________РСД/EUR без ПДВ-а/по посети
_________РСД/EUR са ПДВ-ом/по посети
_________РСД/EUR без ПДВ-а/по дану

_________РСД/EUR са ПДВ-ом/по дану
Максимални трошкови смештаја: _________РСД/EUR без ПДВ-а/по дану
_________РСД/EUR са ПДВ-ом/по дану

Рок испоруке резервних делова:
(максимум 120 календарских дана)
Рок одзива за сервисне услуге и
уградњу резервних делова и одзива на
сервисну интервенцију у гарантном року:
(максимум 5 календарских дана)

до _______ календарских дана од дана пријема писаног писаног позива (укључујући и имејл)
представника Корисника
до _________календарских дана од пријема писаног позива (укључујући и имејл) представника
Корисника
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Рок плаћања:
(минимум 15 дана – максимум 45 дана)

у року од ________ дана од дана пријема исправног рачуна верификованог отпремним документом и/или
записником о извршеним услугама

Гарантни рок за уграђене резервне
делове*
(минимум 12 месеци)
*не важи за хабајуће делове
Гарантни рок за извршене услуге
(минимум 6 месеци)

________месеци од дана испоруке резервних делова верификоване отпремним документом
_______ месеци од дана извршења услуге верификоване записником о квантитативном и квалитативном
пријему

Рок важења понуде: (мин. 60 дана)

______ дана од дана отварања понуда

Напомене:
Цене служе искључиво за потребе рангирања понуда.
Саставни део обрасца понуде је Техничка спецификација попуњена и потписана.
Резервни делови и услуге се испоручују/извршавају по позиву Корисника сукцесивно у току периода важења уговора.
Пружалац услуга се обавезује да приликом фактурисања испоручених резервних делова и извршених услуга, на рачуну наведе редни број јавне набавке
(ЈНМВ 133/2020) и број уговора под којим је исти заведен код Корисника.
У случају да је потребно вршење услуга или испорука или замена резервних делова који нису специфицирани у понуди, услуге и замена делова врше се на
основу писмене сагласности Корисника, на понуду Пружаоца услуга у погледу врсте, обима, квалитета и цене резервног дела односно услуге, у ком случају ће
се примењивати све одредбе уговора.
Домаћи понуђач:
У понуђене цене морају бити урачунати сви трошкови које Пружалац услуга може имати у реализацији уговора.
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Пружалац услуга по пријему спецификације потребних врста и количина резервних делова и услуга Кориснка за сваку испоруку имејлом шаље Кориснику
потврду наруџбе (допунску понуду), наводећи у њој цене резервних делова важеће у моменту пријема позива Корисника, са урачунатим свим трошковима и уз
допунску понуду обавезно доставља извод из важећег ценовника резервних делова у случају да су цене резервних делова које су предмет испоруке измењене.
Корисник по пријему потврде наруџбе (допунске понуде) и извод из важећег ценовника резервних делова у случају измењених цена, даје коначно одобрење
за испоруку (сагласност Корисника), у ком случају ће се примењивати све одредбе уговора.
Пружалац услуга се обавезује да на електронску пошту zahtevi.zin@nbs.rs, најави долазак са следећим подацима: дан и време извршења услуге и испоруке,
податке о Пружаоцу услуга, имена и презимена особа која ће исте пружати услугу и испоруку и регистарски број возила
Страни понуђач:
Страни понуђач попуњава искључиво цене без ПДВ-а.
Цене услуга и резервних делова могу бити исказане у страној валути (еврима), у складу са FCA Marksuhl паритетом (Incoterms 2020) уз обавезну
организацију транспорта од стране Пружаоца услуга до Корисника.
Испорука резервних делова се врши у складу са паритетом FCA Marksuhl (Incoterms 2020) уз обавезну организацију транспорта од стране Пружаоца услуга
до Корисника.
Пружалац услуга по пријему спецификације потребних врста и количина резервних делова и услуга Кориснка за сваку испоруку имејлом шаље Кориснику
потврду наруџбе (допунску понуду), наводећи у њој цене резервних делова важеће у моменту пријема позива Корисника, које исказује и испоручује у складу
са паритетом FCA Marksuhl (Incoterms 2020) уз обавезну организацију транспорта од стране Пружаоца услуга до Корисника и уз допунску понуду обавезно
доставља извод из важећег ценовника резервних делова у случају да су цене резервних делова које су предмет испоруке измењене.
Корисник по пријему потврде наруџбе (допунске понуде) и извод из важећег ценовника резервних делова у случају измењених цена, даје коначно одобрење
за испоруку (сагласност Корисника), у ком случају ће се примењивати све одредбе уговора.
Пружалац услуга се обавезује да приликом фактурисања испоручених резервних делова и извршених услуга, на рачуну наведе редни број јавне набавке
(ЈН 133/2020) и број уговора под којим је исти заведен код Корисника .
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Пружалац услуга се обавезује да благовремено на електронску пошту zahtevi.zin@nbs.rs, обавести Корисника о: датуму отпреме наручених резервних
делова, транспортном средству, уговореној количини, бруто и нето тежини, ради предузимања неопходних мера за царињење и пријем робе, и/или датуму
доласка сервисера, податке о Пружаоцу услуга, имена и презимена особа која ће извршити услуге.
Напомена:
Да би понуде домаћих и страних понуђача биле упоредиве, Законом о јавним набавкама чланом 86. став 5. прописано је да се у понуђену цену страног
понуђача урачунавају и царинске дажбине. Имајући то у виду за потребе бодовања, укупна јединична цена резервних делова иностраног понуђача исказана у
обрасцу понуде биће увећана за трошкове услуга посредовања у увозу које ће имати Народна банка Србије, и то за износ од 11. 370,00 динара (представља цену
услуге коју НБС плаћа пружаоцу услуга посредовања у увозу по закљученом уговору за 3 царињења по цени од 3. 790,00 динара за једно царињење) и стопу
царине која се у складу са прописима Републике Србије примењује на увоз из државе понуђача
Приликом оцењивања понуде, чије су цене изражене у еврима, за прерачун у динаре ће се користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке
Србије на дан отварања понуда.
Прилози обрасца понуде:
✓ Прилог 1 (подаци о понуђачу),
✓ Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) и
✓ Прилог 3 (подаци о подизвођачу).
Датум:

Потпис понуђача
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ПРИЛОГ 1
ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(КАДА НАСТУПАСАМОСТАЛНО ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ)

Пословно име понуђача:

Адреса седишта:

Лице за контакт:

Електронска адреса (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Порески број понуђача (ПИБ):

Матични број понуђача:

Број рачуна:
Заступник понуђача наведен у
Агенцији за привредне регистре
који може потписати уговор

Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се овлашћење
заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице може потписати
уговор.
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ПРИЛОГ 2
ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(КАДА НАСТУПА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ)

Пословно име понуђача:

Адреса седишта:

Лице за контакт:

Електронска адреса (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Порески број понуђача (ПИБ):

Матични број понуђача:

Број рачуна:
*Заступник понуђача наведен у
Агенцији за привредне регистре
који може потписати уговор

Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се овлашћење
заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице може потписати
уговор.
*Рубрику о заступнику попуњава само члан групе понуђача који ће у име групе потписати
уговор.
Ова изјава се копира и доставља за сваког члана групе понуђача посебно.
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ПРИЛОГ 3
ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име подизвођача:

Адреса седишта:

Лице за контакт:

e-mail:

Телефон:

Телефакс:

Порески број подизвођача: (ПИБ):

Матични број подизвођача:
Број рачуна:
Проценат укупне вредности набавке
коју ће поверити овом подизвођачу, не
већи од 50%:
Део предмета набавке који ће
извршити преко овогподизвођача:

Уколико понуђач наступа са више подизвођача ову изјаву копира и доставља за сваког
подизвођача посебно.
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6.2

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду поднео
независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача.
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6.3

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

6.3.1 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач___________________________________________________________
матични
број______________________испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ
бр. 133/2020 и то да:
1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
РС или стране државе ако има седиште на њеној територији;
4. је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде;

НАПОМЕНЕ:
У случају недоумице о томе да ли понуђач или сваки понуђач из Групе понуђача испуњава неки
од услова одређених документацијом, наручилац може да тражи од понуђача да поднесе
одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача.
Ова изјава се копира и доставља за сваког члана групе понуђача посебно.

Датум:

Потпис понуђача
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6.3.2

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу
ИЗЈАВУ

Подизвођач___________________________________________________________матични
број______________________испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ
бр. 133/2020, и то да:
1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. 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;
3. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС или
стране државе ако има седиште на њеној територији;
4. је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која
је на снази у време подношења понуде.
НАПОМЕНЕ:
У случају недоумице о томе да ли подизвођач испуњава неки од услова одређених
документацијом, наручилац може да тражи од понуђача да поднесе одговарајуће документе којима
потврђује испуњеност услова.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача.
Уколико понуђач наступа са више подизвођача ову изјаву копира и доставља за сваког
подизвођача посебно.

Датум:

Потпис подизвођача
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6.4

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ИЗЈАВА
О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам у предметном
поступку јавне набавке имао следеће трошкове:

НАЗИВ ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА
_______________ РСД / ЕУР без ПДВа
_______________ РСД / ЕУР без ПДВа
_______________ РСД / ЕУР без ПДВа
_______________ РСД / ЕУР без ПДВа
_______________ РСД / ЕУР без ПДВа
_______________ РСД / ЕУР без ПДВа
_______________ РСД / ЕУР без ПДВа
_______________ РСД / ЕУР без ПДВа
_______________ РСД / ЕУР без ПДВа
_______________ РСД / ЕУР без ПДВа

У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач можеда у оквиру понуде достави укупан износ и структуру
трошкова припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења 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 надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
*Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС” бр. 86/2015
и 41/2019) обавезни елемент конкурсне документације.
НАПОМЕНА: ДОСТАВЉАЊЕ ОВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО.
Датум:

Потпис понуђача
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6.5

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ЗАКОНСКИМ ЗАСТУПНИЦИМА

ИЗЈАВА
О ЗАКОНСКИМ ЗАСТУПНИЦИМА
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су у складу са прописима
државе у којој имамо има седиште, наши законски заступници:

Датум:

Потпис понуђача
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7

МОДЕЛ УГОВОРА

пружању сервисних услуга и купопродаји резервних делова за
за потребе одржавања опреме RUHLAMAT

закључен између:

НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ
Краља Петра бр. 12, Београд
___________________________________
(у даљем тексту: Корисник)
с једне стране,

и
__________________________________
коју заступа _____________________ директор
(у даљем тексту: Пружалац услуга)
с друге стране
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет уговора је пружање сервисних услуга и купопродаја резервних делова за потребе
одржавања опреме RUHLAMAT (у даљем тексту: добра и услуге), према понуди Пружаоца услуга
заведеној у Народној банци Србије под бројем /од / 2020. (попуњава Корисник) и Техничкој
спецификацији, које чине саставни део уговора

ЦЕНЕ И ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Члан 2.
Јединичне цене добара и услуга утврђене су у понуди из члана 1. овог уговора.
Укупна вредност уговора износи / динара (Попуњава Корисник), без ПДВ-а (процењена
вредност јавне набавке).
Страни понуђач:
Јединичне цене добара у понуди (Техничкој спецификацији) из члана 1. овог уговора исказане
су према паритету испоруке FCA Marksuhl (Incoterms 2020), а испорука се врши на паритету FCA
Marksuhl (Incoterms 2020) уз обавезну организацију транспорта од стране Пружаоца услуга до
Корисника.
Домаћи и страни понуђач:
Јединичне цене добара се не могу мењати 60 дана од дана закључења уговора, након чега ће
се одређивати на начин одређен у обрасцу понуде из члана 1.овог уговора.
Цена радног дана техничара и инжењера у обрасцу понуде не могу се мењати у периоду важења
уговора.
Максимални трошкови доласка и боравка сервисера одређени су у понуди из члана 1. овог
уговора.

НАЧИН И РОКОВИ ИЗВРШЕЊА
Члан 3.
Пружалац услуга ће испоруку добара и услуга извршавати сукцесивно, у периоду важења
уговора, на основу појединачних позива (укључујући и имејл) представника Корисника.
Пружалац услуга се обавезује да изврши испоруку резервних делова и да се одазове на позив
представника Корисника за извршење услуга на начин и у роковима наведеним у понуди из члана
1. овог уговора.
Домаћи понуђач:
Пружалац услуга се обавезује да испоруку добара или вршење услуга временски најави на
електронску пошту zahtevi.zin@nbs.rs, са следећим подацима: дан и време испоруке, податке о
Пружаоцу услуга, имена и презимена особа која ће добра испоручити и регистарски број возила.
Страни понуђач:
Пружалац услуга се обавезује да благовремено на електронску пошту zahtevi.zin@nbs.rs,
обавести Корисника о: датуму отпреме наручених добара, транспортном средству, уговореној
количини, бруто и нето тежини, ради предузимања неопходних мера за царињење и пријем робе,
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и/или датуму доласка сервисера, податке о Пружаоцу услуга, имена и презимена особа која ће
извршити услуге.

ПЛАЋАЊЕ
Члан 4.
За извршене услуге и замењене резервне делове Пружалац услуга испоставља рачун који гласи
на име Народна банка Србије, Краља Петра 12, Београд, а доставља га на плаћање на адресу
Корисника – Завод за израду новчаница и кованог новца – Топчидер, Пионирска 2.
Корисник се обавезује да за извршене услуге и замењене резервне делове плати Пружаоцу
услуга према ценама из члана 2. овог уговора, у року наведеном у понуди из члана 1. овог уговора.
Пружалац услуга се обавезује да приликом фактурисања испоручених добара на рачуну наведе
и број уговора под којим је исти заведен код Корисника (ЗИН. бр) и број јавне набавке – ЈН
133/2020).
Пружалац услуга задржава власништво над обезбеђеним добрима док се плаћање не изврши.
Страни понуђач - ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ИСПОРУЧЕНЕ РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ
Члан 5.
Приликом испоруке резервних делова Пружалац услуга се обавезује да достави Кориснику
следећа документа:
−

рачун – трговачка фактура (један оригинал и две копије);

−

товарни лист (један оригинал и две копије) – страни понуђач.

Пружалац услуга се обавезује да приликом испоруке обезбеди и достави и друга документа
потребна за увоз и царињење резервних делова.
Након отпреме резервних делова Пружалац услуга је дужан да у што краћем року достави
Кориснику, путем курирског сервиса – брзе поште, један оригиналан примерак рачуна.

ПРИЈЕМ ДОБАРА И УСЛУГА
Члан 6.
Домаћи понуђач:
Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну примопредају добара или
услуга, о чему се води Записник који потписују представник Корисника и представник Пружаоца
услуга, а који се сачињава у два примерка од којих свака уговорна страна задржава по један
примерак.
Приликом примопредаје, представник Корисника је дужан да испоручена добра или услуге на
уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Пружаоцу
услуга.
Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним
прегледом, представник Корисника је дужан да без одлагања о том недостатку писменим путем
обавести Пружаоца услуга.
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У случају да је Пружалац услуга знао или морао знати за недостатке, Корисник има право да се
на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа, односно да
благовремено обавести Пружаоца услуга о уоченом недостатку.

Страни понуђач:
Преузимање добара врши се у месту одредишта, у складу са документацијом уз испоруку и
потписивањем отпремног документа од стране представника Корисника.
Уговорне стране су дужне да изврше квалитативни и квантитативни пријем извршених услуга
о чему се води записник који потписују представник Корисник, с једне стране и сервисер Пружаоца
услуга, с друге стране.
УТВРЂИВАЊЕ И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА
Члан 7.
У случају непотпуне испоруке или видљивих оштећења на паковању добара, као и
материјалних недостатака на испорученим добрима или извршеним услугама који су се појавили
након преузимања добара или извршења услуга, ако су такви недостаци последица узрока који је
постојао пре преузимања добара или неквалитетно извршених услуга, Корисник без одлагања по
откривању материјалних недостатака доставља Пружаоцу услуга рекламациони записник којим
прецизира врсту и природу недостатака и може употребити правна средства из члана 8. овог
уговора.
Корисник рекламациони записник упућује Пружаоцу услуга путем електронске поште (email)
потврђено препорученим писмом.
Члан 8.
У случајевима из члана 7. овог уговора Корисник има право да захтева од Пружаоца услуга да
у року од 30 дана од дана пријема рекламационог записника испоручи друго добро и/или поново
изврши услугу без недостатка (испуњење уговора).
Ако Корисник не добије испуњење уговора у року из претходног става, и ако је до неиспуњења
уговорних обавеза дошло кривицом Пружаоца услуга те је у потпуности је одговоран за то
неиспуњење, Корисник има право на снижење цена добара и/или услуга које су биле предмет
рекламације, о чему писмено обавештава Пружаоца услуга.
Корисник може да раскине уговор и без остављања накнадног рока ако га је Пружалац услуга
обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Пружалац услуга неће моћи да
испуни уговор ни у накнадном року.

Страни понуђач: НЕИСПРАВНОСТИ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈА ПРАТИ ДОБРА
Члан 9.
У случају утврђених неисправности у достављеној документацији из члана 5. став 1. и 2. овог
уговора, Корисник ће без одлагања о тим недостацима обавестити Пружаоца услуга путем
електронске поште (email) и захтевати од Пружаоца услуга да без одлагања достави исправну
документацију.
Уколико су због достављања неисправне документације из члана 5. став 1. и 2. овог уговора
за Корисника настали трошкови Корисник има право да захтева од Пружаоца услуга да у року од 8
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од дана пријема писаног захтева Корисника достави књижно одобрење, којим се Пружалац услуга
саглашава да Корисник умањи испостављени рачун за вредност насталих трошкова.
Корисник се обавезује да уз захтев из претходног става Пружаоцу услуга достави доказе о
висини трошкова насталих као последица радњи Пружаоца услуга из става 1. овог члана.

УГОВОРНА КАЗНА
Члан 10.
Уколико Пружалац услуга у уговореном року не испуни уговорену обавезу из члана 1. овог
уговора, а под условом да до тога није дошло кривицом Корисника, нити услед дејства више силе,
обавезан је да за сваки дан задоцњења плати Кориснику износ од 0,5% укупне вредности наручених
добара и/или наручене услуге.
Уговорна казна из става 1. овог члана почиње да се рачуна од првог наредног дана од дана
истека уговореног рока за испуњење уговорене обавезе и рачуна се до дана испуњења уговорене
обавезе, а најдуже до дана у коме вредност обрачунате уговорне казне достигне 5% укупне
вредности вредности конкретне испоруке и извршених услуга.
Уколико Пружалац услуга уопште не изврши уговорену обавезу, Корисник има право да за
сваки појединачни случај наплати уговорну казну у висини од 5% укупне вредности наручених
добара и услуга.
Пружалац услуга се обавезује да у року од 8 дана од дана пријема писаног захтева Кориснка
достави књижно одобрење ради наплате уговорне казне из овог члана.
Право Корисника на наплату уговорне казне не утиче на право Корисника да захтева накнаду
штете.
Продавац није одговоран за било какву индиректну или последичну штету или губитак
(укључујући било какав губитак профита, прекид пословања и слично).
ГАРАНТНИ РОКОВИ
Члан 11.
Гарантни рок за испоручена и уграђена добра износи ______ месеци по пријему и уградњи
добара.
Пружалац услуга се обавезује да се у гарантном року одазове на позив (укључујући и имејл)
представника Корисника за сервисном интервенцијом у року одређеном у понуди из члана 1. овог
уговора.

ВАЖЕЊЕ УГОВОРА
Члан 12.
Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања од обе уговорне стране и закључује
се на период од 12 месеци.
Утрошком средстава Корисника за предметне услуге по овом уговору у укупном износу из
члана 2. став 2. овог уговора, пре истека рока из става 1. овог члана, овај уговор престаје да важи, о
чему Корисник обавештава Пружаоца услуга.
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РАСКИД УГОВОРА
Члан 13.
Свака уговорна страна може раскинути овај уговор писаним путем у случају неиспуњења
обавеза предвиђених уговором друге уговорне стране. Неиспуњење обавезе постоји када:
- Пружалац услуга материјално не изврши испоруку и замену добара у складу са овим уговором
и
- Пружалац услуга постане стечајни дужник, несолвентан, у процесу ликвидације или
престанка рада у било којој надлежности.
Уговорна страна која раскида уговор мора о раскиду обавестити другу уговорну страну,
обавештењем у писменој форми путем поште, препоручено, са повратницом или електронским
путем (имејл).
ЗАБРАНА ПРЕНОСА И ЗАЛОГЕ ПОТРАЖИВАЊА ИЗ УГОВОРА
Члан 14.
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним лицима или физичким
лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други
начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.
Пружалац услуга одговара Кориснику у случају неовлашћеног уступања, односно давања у
залогу свог потраживања из овог уговора.
Корисник има право на накнаду штете због непоштовања ове одредбе уговора.

ЗАШТИТА ОД ЕВИКЦИЈЕ
Члан 15.
Пружалац услуга је дужан да Кориснику испоручи добра слободна од права или потраживања
трећих лица.
Пружалац услуга одговара Кориснику по питању нарушавања било којих права на
интелектуалну својину која припадају трећем лицу, на испорученим добрима које искључује,
умањује или ограничава право Корисника на коришћење и располагање.
Одговорност Пружаоца услуга не прелази 100% (сто процената) укупне вредности овог
уговора.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
домаћи понуђач - На све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе закона
којим се уређују облигациони односи, као и други прописи који уређују ову материју
страни понуђач - На питања која нису регулисана овим уговором примењује се швајцарски
Законик о облигационим односима.
Члан 17.
Пружалац услуга је дужан да без одлагања, писмено обавести Корисника о било којој промени
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке током важења уговора и да је документује
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на прописани начин, уз навођење броја уговора под којим је исти заведен код Корисника (ЗИН. бр.)
и број јавне набавке – ЈНМВ 133/2020.
Члан 18.
Домаћи понуђач:
Уговорне стране ће све настале спорове решавати споразумно, у супротном надлежан је
Привредни суд у Београду.

Страни понуђач:
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају
споразумно.
Сваки спор који евентуално проистекне из овог уговора или у вези са њим, биће коначно решен
према правилима Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Србије, уз примену њеног
Правилника. Место арбитраже биће Београд.
Језик у арбитражном поступку и кореспонденцији биће енглески.
Члан 19.
домаћи понуђач:
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна
задржава по три (3) примерка.
страни понуђач:
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака на енглеском језику, од којих свака
уговорна страна задржава по три (3) примерка.

За Пружаоца услуга

За Корисника
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8

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

8.1

Понуда може бити сачињена на српском или енглеском језику.
ЗАХТЕВИ У ВЕЗИ СА САЧИЊАВАЊЕМ ПОНУДЕ

8.2

1) Понуда понуђача (укључујући и прилоге) требало би да буде ручно нумерисана (свака
страна појединачно) са јасно написаним бројем стране од укупног броја страна (нпр. 1 од 2) и
парафирана од стране понуђача. Комплетна документација (понуда) требало би да буде избушена и
увезана концем.
2) Понуда мора да садржи доказе наведене у Поглављу 4 из конкурсне документације. Све
изјаве, образац понуде и модел уговора који су саставни делови понуде морају бити попуњени и
потписани.
3) Уколико понуђач наступа самостално или са групом понуђача, у том случају, понуђач,
односно овлашћени представник групе понуђача доставља:
Р.
бр.

Назив обрасца

Поглавље

1.

Образац понуде са прилозима;

(Поглавље 6.1)

2.

Образац изјаве о трошковима припреме понуде (ова изјава није
обавезна)

(Поглавље 6.4.)

3.

Модел уговора;

(Поглавље 7.)

Понуђач који наступа самостално и сваки понуђач из групе понуђача укључујући и
овлашћеног представника групе понуђач доставља:
Р.
бр.

Назив обрасца

1.

Образац изјаве о независној понуди;

2.

Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у
поступку јавне набавке;

Поглавље
(Поглавље 6.2.)
(Поглавље 6.3.1.)

Овлашћени представник Групе понуђача je понуђач који је у споразуму из члана 81. ЗЈН,
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,
одређен као носилац посла, односно као члан групе понуђача који ће поднети понуду, који ће у име
групе потписивати образце из конкурсне документације и који ће заступати групу понуђача пред
наручиоцем.
4) Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач доставља:
Р.
бр.

Назив обрасца

Поглавље

1.

Образац понуде са прилозима;

(Поглавље 6.1.)

2.

Образац изјаве о трошковима припреме понуде (ова изјава није
обавезна)

(Поглавље 6.4.)

3.

Образац изјаве о независној понуди;

(Поглавље 6.2.)

4.

Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у
поступку јавне набавке;

5.

Модел уговора

(Поглавље 6.3.1.)
(Поглавље 7)
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Подизвођач доставља попуњен и потписан образац:
Р.
бр.

Назив обрасца

Поглавље

1.

Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у
поступку јавне набавке;

(Поглавље 6.3.2.)

5) Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је
конкурсна документација доступна:
-

Портал јавних набавки, portal.ujn.gov.rs;
Интернет страница наручиоца (www.nbs.rs);
Непосредно преузимањем на адреси Немањина17, Београд, Дирекција за набавке, Одељење
за јавне набавке (сваког радног дана (понедељак – петак) у периоду од 7:30 до 16:30 часова).

6) Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђачи подносе понуде у
затвореној коверти, препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца: Народна банка
Србије, Београд, Немањина 17, са напоменом:
„Понуда за јавну набавку мале вредности услуга - Сервисне услуге и резервни делови
за потребе одржавања опреме Ruhlamat, ЈНМВ 133/2020 - не отварати“
На полеђини коверте треба да стоји назив понуђача, контакт особа и телефон.
Пожељно је да понуђач уз оригинал понуде поднесе и копију понуде.
И оригинал и копија треба да буду у посебним затвореним ковертама и запаковане у један
коверат на коме ће писати „Понуда за јавну набавку мале вредности услуга - Сервисне услуге и
резервни делови за потребе одржавања опреме Ruhlamat, ЈНМВ 133/2020 – не отварати“.
Коверта са оригиналном понудом треба да буде означена са „Оригинал понуда за јавну
набавку мале вредности услуга - Сервисне услуге и резервни делови за потребе одржавања опреме
Ruhlamat, ЈНМВ 133/2020 - не отварати“.
Коверта која садржи копију понуде, у свему је истоветна са оригиналном понудом и на њој
треба да стоји „Копија понуде за јавну набавку мале вредности услуга - Сервисне услуге и резервни
делови за потребе одржавања опреме Ruhlamat, ЈНМВ 133/2020 – не отварати“.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ:
26. август 2020. године до 10.00 часова.
Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца на адреси Немањина 17,
Београд, пристигла закључно са 26. августом 2020. године, до 10.00 часова.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла у писарницу наручиоца на
адреси Немањина 17, Београд, закључно са 26. августом 2020. године, до 10.00 часова.
7) Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах
након истека рока за подношење понуда, дана 26. августа 2020. године, у 10.30 часова на адреси
Немањина 17, Београд, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.
8) Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре
почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку
отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати
овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде.
Уједно, како би се обезбедила примена неопходних превентивних мера у циљу спречавања
ширења заразне болести COVID -19, сваки понуђач, на заказано отварање понуда може послати
само представнике који су опремљени заштитним маскама и рукавицама.
Такође, присутни представник понуђача мора одржавати социјалну дистанцу, односно
растојање између два лица од најмање два метра.
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Уколико представник понуђача не носи лична заштитна средстава (маску која пријања на нос
и уста и рукавице), биће му ускраћено присуство отварању понуда.
Исте превентивне мере заштите у обавези су да примене и заинтересована лица (јавност) која
желе да присуствују поступку отварања понуда.
9) Контакт: javne.nabavke@nbs.rs, сваког радног дана (понедељак – петак), од 7:30 до 16:30
часова.
8.3

ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована партије.

8.4

ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН понуђач може у року за подношење понуде да измени,
допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако је
Наручилац примио измену, допуну или опозив понуде пре истека рока за подношење понуда.
8.5

Измена, допуна или повлачење понуде се врши на начин одређен за подношење понуде.
Нпр: „Измена понуде за јавну набавку мале вредности услуга - Сервисне услуге и резервни
делови за потребе одржавања опреме Ruhlamat, ЈНМВ-133/2020, НЕ ОТВАРАТИ” или „Допуна
понуде за јавну набавку мале вредности услуга - Сервисне услуге и резервни делови за потребе
одржавања опреме Ruhlamat, ЈНМВ 133/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”, или „Опозив понуде за јавну
набавку мале вредности услуга - Сервисне услуге и резервни делови за потребе одржавања опреме
Ruhlamat, ЈНМВ 133/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”
Понуда се не може изменити, допунити или опозвати по истеку рока за подношење понуда.
8.6

УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
8.7

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу, у понуди
наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, назив подизвођача, 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.
Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен
у уговору.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања ако то лице испуњава
све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
Подизвођач мора да испуни обавезне услове наведене за понуђача (Поглавље 4. Табела 1,
тачка 4.1, подтачке 1) до 4), а што доказује достављањем Изјаве подизвођача о испуњености услова
за учешће у поступку јавне набавке (Поглавље 6.3.2). Понуђач мора самостално испуњавати услов
у погледу пословног капацитета, што доказује на начин утврђен у поглављу 4.2.
8.8

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Понуду може поднети ГРУПА ПОНУЂАЧА.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
Овај споразум обавезно садржи податке о:
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-

-

члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду, који ће у име групе
потписивати обрасце из конкурсне документације и који ће заступати групу понуђача пред
наручиоцем;
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
понуђачу који ће издати рачун;
рачуну на који ће бити извршено плаћање;
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора (Модел Споразума у
Поглављу 9).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки од понуђача из групе понуђача мора испуни све обавезне услове наведене у Поглављу
4. Табела 1, тачка 4.1, подтачке 1) до 4), и додатни услов у погледу пословног капацитета наведен
у поглављу 4.2, а што доказује достављањем Изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у
поступку јавне набавке (Поглавље 6.3.1) и у случају да није произвођач опреме Ruhlamat,
достављањем документа наведеног у поглављу 4.2.
8.9

ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Понуђене услуге и резервни делови морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца
и задатим техничким карактеристикама.
Рок извршења услуге и испоруке резервних делова се прецизира од дана од дана пријема
писаног позива представника Корисника (укључујући и имејл).
Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна. Минимални рок плаћања је 15
дана од дана пријема исправног рачуна, а максимални 45 дана. Не може се прихватити понуђено
авансно плаћање, односно понуда понуђача који понуди авансно плаћање биће одбијена као
неприхватљива.
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде.
Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од-до,
сукцесивно и сл).У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати
неприхватљивом.
8.10 ЦЕНА
Цене услуга морају бити исказане у динарима или еврима.
ДОМАЋИ ПОНУЂАЧ цену услуга и резервних делова изражава са свим трошковима до
објекта Корисника – Завод за израду новчаница и кованог новца – Топчидер, Београд, Пионирска 2
(укључујући и трошкове царине и шпедиције), са и без пореза на додату вредност.
ИНОСТРАНИ ПОНУЂАЧ Цене услуга и резервних делова може исказати у страној валути
(еврима), у складу са FCA Marksuhl паритетом (Incoterms 2020) уз обавезну организацију
транспорта од стране Пружаоца услуга до Корисника.
Да би понуде домаћих и страних понуђача биле упоредиве, Законом о јавним набавкама
чланом 86. став 5. прописано је да се у понуђену цену страног понуђача урачунавају и царинске
дажбине. Имајући то у виду, за потребе бодовања, укупна јединична цена резервних делова
иностраног понуђача исказана у обрасцу понуде биће увећана за трошкове услуга посредовања у
увозу које ће имати Народна банка Србије, и то за износ од 11. 370,00 динара (представља цену
услуге коју НБС плаћа пружаоцу услуга посредовања у увозу по закљученом уговору за 3 царињења
по цени од 3.790 динара за једно царињење) и стопу царине која се у складу са прописима Републике
Србије примењује на увоз из државе понуђача.
Приликом оцењивања понуда, ако је цена исказана у еврима, прерачун у динаре ће бити
извршен по одговарајућем званичном средњем курсу динара Народне банке Србије за евро, на дан
отварања понуда.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чл. 92.
ЗЈН.
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8.11 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
У предметној набавци нису предвиђена средства финансијског обезбеђења.
8.12 ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
8.13 НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈУ ЗБОГ ОБИМА И
ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ
У предметној набавци је објављена сва потребна документација.
8.14 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу Народна банка Србије, Немањина 17,
Београд или на имејл: javne.nabavke@nbs.rs, 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 пет дана пре истека
рока за подношење понуде.
Одговор на постављено питање, као и измене и допуне конкурсне документације Наручилац
ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници линк-тендери.
Тражење додатних информација и појашњења путем електронске поште на имејл
javne.nabavke@nbs.rs се може вршити сваког радног дана (понедељак – петак), од 7:30 до 16:30
часова.
Комуникација између заинтересованих лица/понуђача и наручиоца се врши на начин описан
у члану 20. ЗЈН, и то:
− путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници линк-тендери;
− ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача
путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева
да на исти начин потврди пријемног документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то
неопходно као доказ да је извршено достављање.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
8.15 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
Народна банка Србије може, после отварања понуде, да у писменом облику захтева од
понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, и вредновању понуде, а може и да врши
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће такву понуду
одбити као неприхватљиву.
8.16 ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА
Како је предметни поступак - поступак јавне набавке мале вредности, не постоје елементи о
којима ће се преговарати.
8.17 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
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8.18 ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтев за заштиту права се може доставити Наручиоцу и путем електронске поште на мејл:
javne.nabavke@nbs.rs сваког радног дана (понедељак – петак), од 7,30 до 16,30 часова.
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 којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу
на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока
за подношење понуда, а након истека рока из става 4. ове тачке, сматраће се благовременим уколико
је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, или
одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца линк – тендери, а
после доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума, рок за подношење захтева
за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца линк – тендери
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 закона;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење
захтева за заштиту права Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки,
објављеном на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, 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 и оверена од стране 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 - 60.000,00 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; Народна банка Србије; јавна набавка ЈНМВ 133/2020;
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(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, потписан од стране овлашћеног лица, 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, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних
наведених под (1) и (10), за подносиоце 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 законом и другим прописом.
Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства:
Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може извршити на
девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор:
НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:
Народна банка Србије (НБС)
11000 Београд, ул. Немањина бр. 17
Србија
SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX
НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:
Министарство финансија
Управа за трезор
ул. Поп Лукина бр. 7-9
11000 Београд
IBAN: RS 35908500103019323073
НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о
плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):
– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и назив наручиоца у
поступку јавне набавке.
У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.
SWIFT MESSAGE MT103 – EUR
FIELD 32A:
FIELD 50K:
FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)

FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)

FIELD 59:
(BENEFICIARY)

FIELD 70:

VALUE DATE – EUR - AMOUNT
ORDERING CUSTOMER
DEUTDEFFXXX
DEUTSCHE BANK AG, F/M
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY
/DE20500700100935930800
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL
BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD,
NEMANJINA 17
SERBIA
/RS35908500103019323073
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR
POP LUKINA7-9
BEOGRAD
DETAILS OF PAYMENT
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SWIFT MESSAGE MT103 – USD
FIELD 32A:
FIELD 50K:
FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)

FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)

FIELD 59:
(BENEFICIARY)

FIELD 70:

VALUE DATE – USD- AMOUNT
ORDERING CUSTOMER
BKTRUS33XXX
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY
AMERICAS, NEW YORK
60 WALL STREET
UNITED STATES
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL
BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD,
NEMANJINA 17
SERBIA
/RS35908500103019323073
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR
POP LUKINA7-9
BEOGRAD
DETAILS OF PAYMENT

8.19 УПОТРЕБА ПЕЧАТА
Понуђач није у обавези да приликом сачињавања понуде користи печат.
8.20 ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у
року од осам 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) ЗЈН.
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9

СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО И
ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Број јавне набавке: 133/2020

Понуђачи: 1.______________________________________________________
2.______________________________________________________
3.______________________________________________________
4.______________________________________________________
(у даљем тексту Група понуђача), који су поднели заједничку понуду бр.______
од____________ за јавну набавку _услуга – сервисне услуге и резервни делови за потребе
одржавања опреме Ruhlamat, ЈНМВ 133/2020__, у циљу извршења јавне набавке међусобно и према
Народној банци Србије, Краља Петра 12, Београд (у даљем тексту Наручилац) се обавезују, како
следи:
Члан 1.
Понуђач из Групе понуђача:
_______________________________________________________________,
ће бити носилац посла који је предмет јавне набавке, односно који ће поднети понуду, који ће
у име групе потписивати обрасце из конкурсне документације и који ће заступати Групу понуђача
пред Наручиоцем.
Члан 2.
Понуђач из Групе понуђача:
_______________________________________________________________,
ће у име Групе понуђача са Наручиоцем потписати уговор о јавној набавци.
Члан 3.
Понуђач из Групе понуђача:
________________________________________________________________,
ће у име Групе понуђача Наручиоцу, а на име испуњења својих обавеза у поступку јавне
набавке, дати средства финансијског обезбеђења која су предвиђена конкурсном документацијом.
Члан 4.
Понуђач из Групе понуђача:
________________________________________________________________,
ће у име Групе понуђача Наручиоцу издати рачун на начин предвиђен уговором.
Члан 5.
Понуђач из Групе понуђача:
________________________________________________________________,
ће у име Групе понуђача Наручиоцу дати број рачуна на који ће Наручилац извршити плаћање.
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Члан 6.
Понуђачи из Групе понуђача ће, у циљу извршења уговора, остале уговорене обавезе извршити
на следећи начин:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(описати обавезе сваког члана групе понуђача појединачно у извршењу уговора)
датум: ______________
место: _______________
потпис овлашћеног лица
___________________
потпис овлашћеног лица
___________________
потпис овлашћеног лица
потпис овлашћеног лица
___________________

НАПОМЕНЕ:
Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, Споразум се не доставља.
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10 САДРЖИНА ПОНУДЕ

Р.бр.

Назив обрасца

1.

Образац понуде, са прилозима

2.

Техничка спецификација, попуњена и потписана

3.

Образац изјаве о независној понуди

4.
5.
6.

7.

8.

Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у
поступку јавне набавке
Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у
поступку јавне набавке
Образац изјаве о трошковима понуде (напомена: ова изјава
није обавезна)
Oвлашћење/потврда или други документ издат од стране
произвођача којим се потврђује да је овлашћен за сервисирање
и продају резервних делова за опрему Ruhlamat у Србији (за
понуђача који није произвођач опреме Ruhlamat)
Образац изјаве о законским заступниицима – само за стране
понуђаче

Поглавље
(Поглавље 6.1.)
(Поглавље 3)
(Поглавље 6.2.)
(Поглавље 6.3.1.)
(Поглавље 6.3.2.)
(Поглавље 6.4.)

(Поглавље 4.2)
(Поглавље 6.5)

9.

Модел уговора;

(Поглавље 7)

10.

Споразум (УКОЛИКО НАСТУПА КАО ГРУПА ПОНУЂАЧА)

(Поглавље 9)
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