СПЕЦИФИКАЦИЈА ПНЕУМАТИКА ЗА 2021 ГОДИНУ
Зимски пнеуматици:

Возило

Димензије
пнеуматика

Носивост
и
брзинска
карактер
истика

1.

MITSHUBISHI
L-200

245/65/R17

2.

FIAT 500 L,
PEUGEOT 308

3.

Index
прија
њање
на
путу

Кол
.

Ниво
буке

Index
потр.
горив
а

111 H

72
DB

C

C

4

205/55/R16

91 H

69
DB

C

B

12

PEUGEOT 307

195/65/R15

91 H

69
DB

C

B

4

4.

PEUGEOT
BOXER

215/70/R15
C

109/107R

72
DB

C

A

4

5.

KOSAČICA

18X8.50-8

2

6.

KOSAČICA

13X5.00-6

2
УКУПНО:

28

Летњи пнеуматици:
Носиво
ст и
брзинс
ка
каракт
еристи
ка

Ниво
буке

Inde
x
потр
.
гори
ва

Inde
x
приј
ања
ња
на
путу

Возило

Димензије
пнеуматика

1
.

LADA NIVA

175/80 R16

2
.

FIAT 500 L,
PEUGEOT 308

205/55 R16

91 V

67
DB

B

B

12

3
.

MITSHUBISHI L200

245/65/R17

111 H

70
DB

B

A

4

4
.

PEUGEOT 307

195/65/R15

91 V

68
DB

B

A

4

5
.

SUBARU
FORESTER

225/55/R17

97 Y

68
DB

B

A

16

Кол.

8
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6
.

PEUGEOT
BOXER

215/70/R15
C

109/10
7S

72
DB

C

A

УКУПНО:

4
48

Набавка пнеуматика вршиће се сукцесивно према потреби Наручиоца.
Наручилац задржава право да не потроши целокупни износ планиране суме
за набавку пнеуматика.
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Образац 1
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА
КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Под
пуном
материјалном
и
кривичном
одговорношћу
потврђујем
у
__________________________________________
(навести
назив
привредног
субјекта) у поступку набавке Услуга превођења и овера текстова, број 7/21 седеће:
1) Да привредни субјект и његов законски заступник није осуђиван у периоду од
претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда; за кривично дело
које је извршио као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање
ради вршења кривичних дела; за кривично дело злоупотребе положаја одговорног
лица, за кривично дело злоупотребе у вези са јавном набавком, за кривично дело
примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у
обављању привредне делатности, за кривично дело злоупотребе службеног
положаја, за кривично дело трговине утицајем, за кривично дело примања мита и
кривично дело давања мита, за кривично дело преваре, за кривично дело неоснованог
добијања и коришћења кредита и друге погодности, за кривично дело преваре у
обављању привредне делатности и за кривично дело пореске утаје, за кривично дело
тероризма, за кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, за
кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и за кривично
дело терористичког удруживања, за кривично дело прања новца, за кривично дело
финансирања тероризма, за кривично дело трговине људима и за кривично дело
заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу.
2) Да је привредни субјект измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно
социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу
са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале
камате и новчане казне;
3) Да привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за
подношење понуда, није повредио обавезе у области заштите животне средине,
социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу
исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у
складу с одредбама међународних конвенција;
4.) Да не постоји сукоб интереса у смислу члана 50. Закона о јавним набавкама, који
не може да се отклони другим мерама;
5) Да привредни субјекат није покушао да изврши непримерен утицај на поступак
одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му
омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који
могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора
привредног субјекта или доделе уговора;
6) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар и
нема забрану обављања делатности.
Привредни субјект је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана
настанка промене у било којем од података наведених у овом обрасцу, о промени
писмено обавести Наручиоца и да промену документује на прописан начин.
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Службеник за јавне набавке може пре доношења одлуке да захтева од Понуђача који
је доставио економски најповољнију понуду да у примереном року, достави доказе о
испуњености критеријума у неовереним копијама.

Место и датум:

Понуђач:
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Образац 2.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Назив понуђача:
Седиште:
Величина предузећа:
Лице за контакт, телефон, факс, е-mail:
Позиција
и
Лице
одговорно
за
потписивање уговора:
Порески идентификациони број / матични
бр:
Број рачуна понуђача и назив банке:
_________________ РСД без ПДВ у Републици Србији
Укупна цена добара:
_________________ РСД са ПДВ у Републици Србији

Начин плаћања:

Рок и место испоруке
Важност понуде
(не краће од 60 дана)

Плаћање ће се вршити по извршењу сваке појединачне
испоруке добара, у року од 45 дана од датума пријема
исправне фактуре и Записника о квантитативном пријему
добара потписаног од стране овлашћеног представника
Наручиоца.
Рок испоруке добара je 20 дана од датума пријема
појединачног захтева овлашћеног лица Наручиоца.
Испорука ће се вршити на локацији Централни магацин
Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA доо, 22314
Крњешевци, Јужна радна зона бб.
__________ дана.

Место и датум:

Понуђач:
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Образац 3
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Зимски пнеуматици:
Возило

Димензије
пнеуматика

1

2

3

4

MITSHUBISHI
L-200

245/65/R17

ком

4

FIAT 500 L,
PEUGEOT
308

205/55/R16

ком

12

195/65/R15

ком

4

215/70/R15 C

ком

4

KOSAČICA

18X8.50-8

ком

2

KOSAČICA

13X5.00-6

ком

2

PEUGEOT
307
PEUGEOT
BOXER

Јединица Количина Јединична цена
мере
без ПДВ-а

Јединична цена са
ПДВ-ом

Укупна цена без
ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

6

7

8

5

УКУПНО:
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Летњи пнеуматици:
Возило

Димензије
пнеуматика

1

2

3

4

LADA NIVA

175/80 R16

ком

8

FIAT 500 L,
PEUGEOT
308

205/55 R16

ком

12

245/65/R17

ком

4

195/65/R15

ком

4

225/55/R17

ком

16

215/70/R15 C

ком

4

MITSHUBISHI
L-200
PEUGEOT
307
SUBARU
FORESTER
PEUGEOT
BOXER

Јединица Количина Јединична цена
мере
без ПДВ-а

Јединична цена са
ПДВ-ом

Укупна цена без
ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

6

7

8

5

УКУПНО:
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Укупна цена
без ПДВ-а
1

Зимски пнеуматици:

2

Летњи пнеуматици:

Укупна цена са
ПДВ-ом

УКУПНО:
Колона 5 – Понуђач уписује јединичну цену ставки из табеле, без пореза на додату вредност у Републици Србији
Колона 6 – Понуђач уписује јединичну цену ставки из табеле, са порезом на додату вредност у Републици Србији
Колона 7 – Понуђач уписује укупну цену по ставкама из табеле, без пореза на додату вредност у Републици Србији (количина х 5)

Колона 8 – Понуђач уписује укупну цену по ставкама из табеле, са порезом на додату вредност у Републици Србији (количина х 6)
У цену су укључени сви трошкови који се односе на реализацију набавке.

Место и датум:

Понуђач:

Напомена:
- Набавка пнеуматика вршиће се сукцесивно према потреби Наручиоца.

- Наручилац задржава право да не потроши целокупни износ планиране суме за набавку пнеуматика.
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Напомена: Овај Модел уговора представља садржину уговора који ће бити
закључен са изабраним понуђачем.
Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни, овери печатом и
потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. У случају
заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити
наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
У складу са процедуром Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA доо
Београд ''Спровођење набавки на које се Закон о јавним набавкама не
примењује'' - NAB.PROC.002, те на основу Одлуке о додели уговора, у поступку
набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује, бр. _____ од _______.
године
КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД, Трг
Николе Пашића 10, ПИБ: 103170161, матични број: 17520407, коју заступа
директор Предраг Јовановић (у даљем тексту: Наручилац)са једне стране
И
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________
(у даљем тексту: Добављач) (унети назив понуђача, седиште, ПИБ, матични
број,унети име особе одговорне за потписивање уговора) са друге стране
1.____________________________________________________________
2._____________________________________________________________
3._____________________________________________________________
(остали понуђачи из групе понуђача)
закључили су

УГОВОР НАБАВЦИ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ
ПРИМЕЊУЈЕ –
бр.8/21 Пнеуматици
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу Одлуке број NAB.00-55/37 од 24.03.2021. године
покренуо поступак на коју се Закон о јавним набавкама не примењује – бр
8/21- пнеуматици,;
- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број ____ од _____ за
предметну јавну набавку на основу које закључује овај Уговор, а у свему у
складу са прихваћеном Понудом Добављача, број понуде ______ од _____
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка - пнеуматика (у даљем тексту: добра), у свему
у складу са спецификацијом добара из Позивa за подношење понуда у поступку
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набавке на коју се закон не примењује 8/21-Пнеуматици и усвојеном Понудом,
које чине саставни део овог уговора.
ЦЕНА
Члан 2.
Јединичне цене одређене су у Обрасцу структуре цене који чини саставни део
Понуде (у даљем тексту: Образац структуре цене).
Уговорена вредност утврђена на основу процењених количина, износи
___________ динара без пореза на додату вредност.
Порез на додату вредност се обрачунава у складу са важећим законом у
Републици Србији.
Количине добара из Обрасца структуре цене су оквирно процењене и Наручилац
задражава право да у току реализације уговора одступи од ових количина а
плаћање ће се вршити на основу стварно испручене количине добара у
зависности од потреба Наручиоца.
Јединичне цене из Обрасца структуре цене из Понуде су фиксне, не могу се
мењати у току важења уговора и обухватају све трошкове у вези са реализацијом
предметне набавке.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање ће се вршити сукцесивно по извршеној испоруци добара у року од 45
дана од дана сваке појединачне фактуре на износ плаћања и Записника о
квантитативном пријему оверног од стране овлшћених лица Наручиоца.
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 4.
Рок испоруке Добра из члана 1. овог уговора je 20 дана од датума пријема сваког
појединачно упућеног захтева овлашћеног лица Наручиоца.
Испорука добара ће се извршити на локацији Наручиоца – Централни магацин
Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, 22314 Крњешевци,
Јужна радна зона бб.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 5.
Наручилац се обавезује да:


формира комисију која ће у име Наручиоца потписати Записник о
квантитативном пријему, у року од 3 дана од дана пријема добара;



комуницира и сарађује са Добављачем приликом испоруке Добара;



изврши плаћања у корист Добављача у складу са одредбама овог
уговора.

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Члан 6.
Добављач се обавезује да:
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-

испоручи Добра из члана 1. овог уговора, у року, у складу са Понудом,
конкурсном документацијом и важећим прописима и стандардима;

-

комуницира и сарађује са овлашћеним представницима Наручиоца;

-

добра која испоручује буду фабрички нова, без оштећења, производних
недостатака и да заједно са пратећом документацијом, као пратећом
целином, испуњавају утврђене техничке и технолошке услове;

-

добра која испоручује запакује на начин који омогућава да се заштите од
оштећења током транспорта до места испоруке.

КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Члан 7.
Квантитативни пријем ће се обавити упоређивањем података на основу фактуре,
отпремнице, спецификације из Понуде са стварно испорученим добрима. Врши
се провера броја и комплетности испоруке и утврђује да ли добра имају
видљивих недостатака.
Уколико се утврди да испоручена добра не одговарају количини, поседују
видљива оштећења, или нису у складу са захтевима из техничке спецификације,
Наручилац ће по пријему добара сачинити Записник о рекламацији, без
одлагања.
Добављач се обавезује да поступи по рекламацији, да достави, односно замени
другим добром у року од 5 (пет) дана од дана пријема рекалмације.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 8.
Гарантни рок испоручених добара је 24 месеца, од датума потписивања
Записника о квантитативном пријему од стране овлашћених представника
Наручиоца.
Добављач гарантује да су добра испоручена према овом уговору нова и
некоришћена.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 9.
У случају да кривицом Добављача дође до прекорачења уговореног рока
испоруке из члана 4. овог уговора, Наручилац ће Добављачу наплатити уговорну
казну за сваки дан закашњења у висини од 0,5% а највише до 10% укупне
уговорене цене из члана 2. став 1. овог уговора.
Плаћање уговорне казне неће ослободити Добављача од његових обавеза да
изврши испоруку која је предмет уговора нити га ослобађа од неких других
обавеза и одговорности по овом уговору.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 10.
Свака од уговорних страна може раскинути овај уговор у случају да друга страна
не извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у уговореном
року, односно у случају да врши битне повреде уговора, у смислу одредаба
Закона о облигационим односима.
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Уговорна страна чијом је кривицом настала штета и која је одговорна за раскид
уговора, дужна је на накнади штету другој уговорној страни
Уколико дође до споразумног раскида уговора уговорне стране ће регулисати
међусобна потраживања која су у вези и која проистичу из овог уговора.
Раскид уговора нема утицаја на права и обавеза уговорних страна насталих пре
раскида уговора.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Осим уколико није другачије дефинисано овим уговором, све информације које
се дају у вези са овим уговором ће бити у писаној форми.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених
представника обе уговорне стране.
Рок трајања уговора је 12 месеци од датума ступања уговора на снагу или до
момента када вредност укупних испоручених добара достигне износ уговорене
вредности, у зависности шта пре наступи, о чему ће Наручилац писаним путем
обавестити Добављача.
Уговорне стране су сагласне да за све што овим уговором није предвиђено важе
одредбе Закона о облигационим односима, и други важећи прописи који
регулишу ову област.
Све евентуалне спорове у вези овог уговора, уговорне стране ће покушати да
реше споразумно, а ако не постигну споразум, сагласне су да за решавање спора
буде надлежан Привредни суд у Београду.
Овај уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, по два (2) примерка за
сваку уговорну страну.
ДОБАВЉАЧ
Контрола летења Србије и Црне
Горе SMATSA доо Београд

Понуђач: ___________________

ДИРЕКТОР

Име и позиција овлашћеног лица:
____________________________

Предраг Јовановић

Печат и потпис овлашћеног лица:
_____________________
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