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На основу члана 36. Правилника о спровођењу набавки за потребе СОС Дечије село 

Краљево број 264/1-22 од 29.03.2022. године, као и на основу Одлуке о покретању 

поступка брoј 1149/1-22 од 14.11.2022. године припремљена је:  

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

За набавку путничког plug-in хибридног аутомобила са пуњачем  

редни број _______________ 

 

 

 I ОПШТИ ПОДАЦИ: 

 

1. Подаци о  наручиоцу:  

     

     Наручилац:  ПУ СОС Дечије село – Центар за подршку деци и породици 

     Адреса  наручиоца:  Првомајска 46/А, 36000 Краљево 

     

     Интернет страница наручиоца: http://www.sos-decijasela.rs/ 

 

2. Врста поступка:  

      - поступак набавке са објављивањем 

 

3. Предмет набавке:  

      - нови путнички plug-in хибридни аутомобил са пуњачем 

 

4. Критеријум за одабир најповољније понуде:  

      - економски најповољнија понуда 

 

5. Рок за доношење одлуке:  

     -  Рок за доношење одлуке о додели уговора је до 7 дана од дана отварања понуда. 

 

6. Лице за контакт:  

     -  Тамара Премовић, тел.064/ 8268-980; tamara.premovic@sos-decijasela.rs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sos-decijasela.rs/
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБРА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

 

Предмет набавке je путнички plug-in хибридни аутомобил са пуњачем са следећим 

техничким карактеристикама: 

 

Техничке карактеристике возила: 

• Врста  возила:                                                                   ПУТНИЧKО  

• Година производње:                                                     не старије од 2022 

• Тип каросерије:                                                                седан/лимузина 

• Врста погoна:                                                                    хибридни погон 

• Генерација мотора:                                                        минимално  Еуро 6AP 

• Број цилиндара:                                                                4 

• Тип мењача:                                                                       мануелни  мин. 6+Р 

• Тип погона:                                                                         напред 

• Број седишта:                                                                    5 (пет) 

• Број врата:                                                                          5 (пет) / 4+1 

• Боја каросерије:                                                               бела 

• Радна запремина мотора:                                           максимално 2000 цм³ 

• Снага мотора:                                                                   максимално 140 KS/90 kW 

• Емисија CO2:                                                                     максимално 100 g/km 

• Дужина возила:                                                                максимално 4800 мм 

• Запремина пртљажника:                                             минимално 300 дм³ 

• Међуосовинско растојање:                                       од 2600 - 2700 мм 

• Одстојање од тла:                                                       минимално 200 мм 

• ЕВ аутономија:                                                                  минимално 40 км 

• Хибридна потрошња:                                                    минимално 2 l/100 km 

• Бензинска потрошња:                                                  максимално 6 l/100 km 

 

Техничке карактеристике пуњача: 

• Врста пуњача:                                                                  Компатибилан са понуђеним возилом                                                               

• Минимална снага (монофазно/трофазно):       10 kW/20 kW 

• Mинимална струја (монофазно/трофазно):      16 А/32 А       

• Подесивост снаге:                                                        Да/Не (опционо) 

• Подесивост струје:                                                       Да/Не (опционо) 

• Број излаза за пуњење:                                              минимално 1 излаз 

• Атмосферска заштита:                                                Да  

• Веза са пуњачем:                                                           WiFi/Intranet/Bluetooth (опционо) 

• Врста кабла:                                                                      Компатибилан са конектором       

                                                                                                                понуђеног возила  

• Систем контроле приступа:                                      Кључ/картица/шифра(опционо)                    

• Начин монтаже:                                                               На спољашњи стуб/зид 

 

                

ОБАВЕЗНА МИНИМАЛНА ОПРЕМА ВОЗИЛА: 

 

• Систем упозорења код опасности од судара са препознавањем пешака и 

бициклиста са аутоматском помоћи при кочењу и активном помоћи при избегавању 
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• Темпомат са прилагођавањем брзине 

• Систем упозорења за напуштање коловозне траке са активном помоћи закретања 

управљача 

• Систем детекције и праћења коловозне траке 

• Систем аутоматског пребацивања дугих и кратких светала 

• Систем препознавања саобраћајних знакова 

• Ваздушни јастук за возача и сувозача 

• Бочни ваздушни јастуци напред 

• Бочне ваздушне завесе напред и позади 

• Ваздушни јастук за колена возача 

• Граничник силе затезања сигурносних појасева 

• Упозорење за невезивање сигурносних појасева 

• АБС систем против блокирања точкова 

• ВСЦ систем контроле стабилности возила 

• ЕБД систем електронске расподеле силе кочења 

• АВАС систем звучног упозорења околине на приближавање тихог возила 

• ЛЕД дневна светла 

• ЛЕД предња светла са мануелним подешавањем висине снопа 

• ЛЕД задња светла 

• Сет за једноставан поправак пробушене гуме 

• Електрично подесиви и грејани ретровизори у боји возила 

• Радио антена 

• Аутоматски клима уређај 

• ТФТ екран испред возача 

• Дигитални радио пријемник 

• Екран у боји осетљив на додир 

• Могућност повезивања са паметним телефоном преко Андроид или Аппле ауто 

апликације 

• Навигација 

• 12В утичница напред 

• Камера за вожњу уназад 

• Електрични прогресни серво управљач 

• ХАЦ систем помоћ на узбрдици 

• Граничник брзине 

• Електронска блокада мотора 

• Сензор сумрака 

• Централно закључавање са даљинским управљачем 

• Електрични подизачи предњих и задњих стакала 

• Аутоматска електронска паркирна кочница 

• Покретање мотора притиском на Старт дугме 

 

Квалитет возила мора одговарати важећим прописима и стандардима, односно бити у  

складу са важећим законским прописима Републике Србије, Правилником о подели 

моторних возила и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на 

путевима, Законом о безбедности саобраћаја на путевима, подзаконским актима и овом 

конкурсном документацијом.  
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Понуђач мора да понуди потпуно нов путнички аутомобил, тј. некоришћен путнички 

аутомобил са целокупном новом конструкцијом и уграђеним потпуно новим деловима и 

опремом и који се након испоруке први пут региструје.  

 

Понуђач је дужан да сноси трошкове царине и остале пратеће трошкове у вези са 

набавком путничког возила, FCO наручилац, осим трошкова регистрације возила.  

 

Понуђач ће тражене техничке карактеристике доказивати каталогом, проспектом или 

другим документом који мора да садржи доказ за све захтеване тачке из техничке 

спецификације предмета јавне набавке. Наручилац задржава право да за понуђено возило 

из достављеног каталога изврши увид код понуђача. Понуђач уз понуду мора доставити и 

списак овлашћених сервиса за сервис возила у гарантном року. У гарантном року 

наручилац може да стави приговор понуђачу на квалитет возила и да захтева уклањање 

недостатака на возилу, испоруку другог возила или сразмерно умањење купопродајне 

цене. За сваку могућу неусаглашеност карактеристика путничког аутомобила са законима, 

правилима и стандардима Републике Србије и/или Европске уније у потпуности одговара 

понуђач/добављач возила.  

 

Продаја мора бити на име наручиоца/купца, са плаћеном царином, порезима тако да 

наручиоцу остаје само регистрација. 

 

У случају да понуђач не достави тражене документе или достави документе на основу којих 

се не може извршити провера свих обавезних техничких карактеристика, понуда ће се 

сматрати неодговарајућом. 

 

 

                                                                                                                                      Потпис понуђача 

Датум _________________________             М.П.                        ________________________________                                  
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ  

 

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће, а испуњеност обавезних услова  за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 

 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. Да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА (Образац број 2),  

којом понуђач под пуном материјалном 

и кривичном одговорношћу потврђује 

да испуњава услове за учешће у 

поступку набавке дефинисане овом 

конкурсном документацијом. 

 

 

 

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, кривични дело 

примања или давања мита, кривично 

дело преваре 

3.  Да је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у 

скалдус а прописима Републике Србије 

или стране државе када 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  

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне набавке наведних у 

табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4, понуђач доказује 

достављањем ИЗЈАВЕ Образац број 3, ове конкурсне документације којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку набавке дефинисане овом конкурсном документацијом. 

 

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора испунити и додатни услов за 

учешће у по ступку јавне набавке, и то:  

1. Понуђач мора да буде овлашћени заступник, дистрибутер или продавац 

аутомобила, што доказује Фотокопијом уговора о заступању, праву продаје или 

дистрибуције за понуђени аутомобил, или уговора о куповини/прибаљању возила. 

2. Да  рачун понуђача није био блокиран у предходне две године   

 

                                                                                                                              Потпис понуђача 

Датум _________________________             М.П.                 ________________________________                                          
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

У поступку набавке са оглашавањем комисија ће бирати економски најповољнију понуду 

по основу следећег пондерског рангирања: 

 

Опис критеријума Број бодова 

Начин  плаћања: 

- аванс  до 100%...................................................................10 бодова  

- аванс до 50%......................................................................15 бодова 

- без аванса ...........................................................................20 бодова 

 

Рок испоруке: 

- до 120 дана од дана закључења уговора..............10 бодова 

- до 90 дана од дана закључења уговора ................15 бодова 

- до 60 дана од дана закључења уговора.................20 бодова 

 

Гаранција на возило: 

- 3 до 7 година од дана закључења уговора..............5 бодова 

- 7 година и више од дана закључења уговора .....10 бодова 

-10 година и више, од дана закључења уговора...15 бодова 

 

Гаранција на хибридну батерију: 

-3 до 7 година од дана закључења уговора..............5 бодова 

-7 година и више од дана закључења уговора .....10 бодова 

-10 година и више, од дана закључења уговора..15 бодова 

 

ЕВ аутономија: 

- мање од 50 км.......................................................................5 бодова 

- више од 50 км.....................................................................10 бодова 

 

Продужена брига за хибридну батерију: 

- до 5 година од закључења уговора ..........................5 бодова 

-више од 5 година,од дана закључења уговора....10 бодова 

 

Гаранција на век трајања пуњача: 

- до 5 година од закључења уговора ..........................5 бодова 

-више од 5 година,од дана закључења уговора....10 бодова 

 

Максималан број бодова (100 ):  

 

Елементи критеријума, односно начин како ће наручилац извршити доделу уговора у 

ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом 

понуђеном ценом: 

- Уколико две или више понуда имају исту најнижу укупну понуђену цену, наручилац ће 

уговор доделити понуђачу који буде понудио краћи рок за испоруку путничког возила.  

 

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац структуре цене и Образац структуре цене, рок плаћања, рок испоруке, 

гаранција, рок важења понуде (Образац број 2) 

3) Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у  

поступку набавке (Образац број 3); 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац број 4) 
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Образац број 1. 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ   

 

Понуда брoj ________________ од ______________2022. године,   

за набавку путничког plug-in хибридног аутомобила са пуњачем 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача: 
 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон: 
 

 

Телефакс: 
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

 

 

 

 

Датум                                            Понуђач 

      М. П.            

_____________________________         ________________________________ 

 

 

2) Понуду подноси: 

А) самостално 

Б) са подизвођачем 

В) као заједничку понуду 
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Образац број 2. 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

предмет 

набавке  

количина Јединична 

цена без пдв 

Јединична 

цена са ПДВ 

Укупна цена 

без ПДВ 

Укупна цена 

са ПДВ 

1 2 3 4 5 (2Х3) 6 (2Х4) 

      

      

УКУПНО:    

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, РОК ПЛАЋАЊА, РОК ИСПОРУКЕ, ГАРАНЦИЈА, РОК 

ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

 

ОПИС ВОЗИЛА и ПУЊАЧА 

 

Путнички аутомобил маркe:  

Пуњач марке:  

Цена у РСД /еврима, без ПДВ-а (укупно):  

Цена у РСД / еврима, са ПДВ-ом (укупно):  

Начин и рок плаћања:  

Рок испоруке: 

 

__________________ од дана закључења 

уговора 

Гаранција на возило:  

 

__________________ година од дана 

закључења уговора, или 

 __________________ пређених километара 

Гаранција на хибридну батерију: 

 

_______________________ од дана 

закључења уговора 

Гаранција на век трајања пуњача: 
_____________________ од дана закључења 

уговора 

Рок важења понуде:  
______________ дана (не краћи од 30 дана 

од дана отварања понуде) 

 

Цена наведена у овом обрасцу укључује трошкове царине и остале пратеће трошкове, 

ФЦО наручилац. 

 

Датум                                                        Понуђач 

            М. П.            

_____________________________              ________________________________ 

 
 

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду група понуђача може 

да с еопредели да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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Образац број 3. 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ НАБАВКЕ  

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 

следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач____________________________________________у поступку набавке добара – 

путничког plug-in хибридног возила са пуњачем, редни број __________, испуњава услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

2) Понуђач он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре;  

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији  

4) Понуђач је поштовао 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 понуде за предметну јавну набавку  

 

 

 

                  

 

 

Датум                                                        Понуђач 

            М. П.            

_____________________________              ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује 

да испуњава обавезне услове, а да додатне услове испуњавају заједно. 
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Образац број 4 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

Понуђач даје 

 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

набавке добара путничког plug-in хибридног возила са пуњачем, редни број _________ , 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум                                                        Понуђач 

            М. П.            

_____________________________                    ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Напомена: 

у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац 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 набавке 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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VI   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

Уколико је неки од докумената на страном језику понуђач, поред тог документа мора да 

достави и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача, уколико у конкурсној 

документацији није другачије назначено. 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

Понуду доставити на адресу: СОС Дечије село, Првомајска 46/А, 36000 Краљево, са 

назнаком: 

"Понуда за јавну набавку путничког хибридног возила - НЕ ОТВАРАТИ". 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

05.12.2022. године до 12,00 часова. 

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 

потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 

понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 

је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом и биће враћена по окончању поступка отварања понуда неотворену, са 

назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

Јавно отварање понуда обавиће се дана 05.12.2022. године са почетком у 12,15 часова, 

у просторијама наручиоца, СОС Дечије село Краљево, Првомајска 46/А, 36000 Краљево, уз 

присуство овлашћених представника понуђача. 

 

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе наручиоцу 

писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код 

понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача. 

 

Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да 

је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због 

битних недостатака понуде. 
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Обрасци који су саставни део конкурсне документације се могу користити искључиво за 

попуњавање и унос захтеваних података, а њихова садржина и форма се не могу мењати. 

 

У случају да понуђач у својој понуди поднесе неки образац који не одговара оригиналном 

обрасцу из конкурсне документације, такве ће се понуда сматрати неисправном и као 

таква ће бити одбијена. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

 

7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

7.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Плаћање ће се извршити у року који не може бити дужи од 45 дана, од дана достављања 

фактуре, оверене од стране овлашћеног лица наручиоца, чиме се потврђује да је услуга 

извршена. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

 

7. 2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Добављач гарантује купцу за исправност испорученог возила по гаранцији, односно 

гарантном листу произвођача. 

Гарантни услови и рокови општих и појединачних гаранција прецизираних у гарантном 

листу не могу бити неповољнији од истих услова и рокова које произвођач уговореног 

возила даје за тржиште Републике Србије. 

Уредно попуњену и оверену гаранцију Добављач је дужан да преда Наручиоцу приликом 

испоруке уговореног возила, заједно са пратећом опремом сетом кључева, упутством о 

употреби и одржавању возила на српском језку и пратећом документациом за прву 

регистрацију и сервисирање уговореног возила у гарантном року. 

У гарантном року, Добављач је дужан да о свом трошку отклони све неисправности возила 

покривене гаранцијом, односно да предметне делове возила замени. 

Добављач одговара за материјалне недостатке уговореног возила које је имало у моменту 

преласка ризика на Наручиоца, без обзира да ли су му исти били познати, као и за оне 

материјалне недостатке који се појаве по преласку ризика на Наручиоца, ако су последице 

узрока који је постојао пре тог момента. 
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Добављач одговара за евентуално постојање неког права трећег лица, које искључује или 

ограничава права Наручиоца на уговореном возилу, о чијем постојању Наручилац није 

обавештен, нити је пристао да набави уговорене возило оптерећено правом трећег. 

 

7.3. Захтеви у погледу рока испоруке добара 

Добављач је дужан да купцу испоручи уговорено возило у свему према Понуди и Обрасцу 

структуре цене, рок плаћања, рок испоруке, гаранција, рок важења понуде из конкурсне 

документације за предметну набавку. 

 

7.4. Захтеви у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

8. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена може бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке, с тим да ће се за 

оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Наручилац дозвољава да се цена искаже у Еврима. У случају  да је цена у понуди исказана у 

еврима, ради поређења понуда, за прерачун у динаре користиће се средњи девизни курс 

НБС на дан када је започето отварање понуда. Уколико као најповољнија буде изабрана 

понуда понуђача који је своју понуду дао у Еврима, фактурисање и плаћање возила ће се 

вршити по средњем курсу НБС на дан гфактурисања возила. 

Уговорне стране су сагласне да трошкове царине и остале пратеће трошкове и обавезе 

везане за набавку уговореног возила сноси Изабрани понуђач, FCO наручилац, изузев 

трошкова регистрације, који терете Наручиоца. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

 

9. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 

НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

10.ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у 

року од осам дана од дана доношења одлуке о најповољнијој понуди. 

 

 

 

 

У Краљеву, 18.11.2022                                                                                          СОС Дечије село Краљево  

Биљана Зорић Димић   


