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ЈКП СУБОТИЦА ГАС СУБОТИЦА 

 ЈОВАНА МИКИЋА 58. 

 

 

 

Број: ЈН 26/20 

Датум: 26.11.2020.   

 

       У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама  (Сл. Гласник Републике Србије бр. 

124/2012,14/2015/,68/2015 у даљем тексту ЗЈН), Наручилац врши: 

 

1.ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ ДОБАРА -ВОЗИЛА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

ЈН 26/20 

 

Дана 24.11.2020. године  на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца  објављен је позив за 

прикупљање понуда и конкурсна документација у  поступку јавне набавке мале вредности  број 26/20, 

у којој Наручилац врши измену на следећи начин: 

                                                             

I 

МЕЊАЈУ СЕ СЛЕДЕЋА ПОГЛАВЉА: 

 

  II  СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА 

 

  III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

II 

 

Рок за достављање понуда се мења па се понуде могу доставити до 07.12.2020. године до 10,00 часова,  

јавно отварање понуда  ће се обавити дана 07.04.2020. године у 11,00 часова. 
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II  СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА 

 

 

ПАРТИЈА 1 

 

Набавка једног новог теретног возила, врста N1 за обављање делатности предузећа 

 

Врста возила теретно N1 категорије 

Број  врата Пет 

Број места за седења Четири 

Снага мотора минимум 70 kW 

Број цилиндара 4 у линији 

Запремина мотора минимум 1368 ccm 

Врста мотора бензин, мнимално ЕУРО 6 

Носивост од 400 кг 

Погон Предњи 

Трансмисија, број брзина минимално 5+R 

Боја каросерије металик плава 

Управљање мултифункционални кожни волан за радио и телефон 

Сигурност AIR BAG за возача и сувозача, бочни аирбаг-ови, 

ваздушне завесе и AIR BAG за колена возача 

Закључавање централно закључавање са даљинском командом, кодиран 

и скопљив кључ 

Грејање-хлађење кабине двозонски клима уређај 

Подизање стакала електрични подоизачи предњих и задњих стакала 

Аудио опрема у возилу Радио апарат 7“ са навигациjом 

Дужина од 4200 до 4300 мм 

Ширина од 1750 до 1850 мм 

Висина од 1650 до 1680 мм 

Међуосовинско растојање од 2600 до 2620 мм 

Фелне алуминијумске 17“ 

Остала опрема предња и задња светла за маглу 

LED дневна светла 

задњи паркинг сензори са паркинг камером 

темпомат 

старт стоп систем 

електро склопиви ретровизори са грејачима 

затамњена стакла 

предњи наслон за руку 

возачево седиште подесиво по висини и лумбално 

ESC 

сензор притиска у пнеуматицима 

сензор за кишу и таму 

преклопива задња клупа 

резервни точак 

Додатно 4 зимске гуме, 16“, произвођача Lassa или слично 

4 челичне фелне 16“ 
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ПАРТИЈА 2 

 

Набавка једног новог теретног возила, врста N1 скроз застаклено – моноволумен за 

обављање делатности предузећа 

 

Врста возила теретно N1 скроз застаклено – моноволумен 

Број  врата пет од којих двоје бочних клизних за путнике на задњој 

клупи 

Број места за седења пет 

Снага мотора минимум 70 kW 

Запремина мотора минимум 1248 ccm 

Врста мотора еуродизел, минимално ЕУРО 6 

Носивост минимално 400 кг 

Трансмисија, број брзина 5+R 

Боја каросерије бела 

Управљање мултифункционални кожни волан за радио и телефон 

Сигурност AIR BAG за возача и сувозача, бочни аирбаг-ови 

Закључавање централно закључавање са даљинском командом, кодиран 

и скопљив кључ 

Грејање-хлађење кабине мануелни клима уређај 

Подизање стакала електрични подоизачи предњих стакала 

Аудио опрема у возилу Радио апарат 5“ са навигациjом 

Дужина максимум до 4000 мм 

Ширина до 1720 мм 

Висина до 1850 мм са кровним носачем 

Међуосовинско растојање до 2600 мм 

Фелне алуминијумске 15“ 

Остала опрема бочна клизна врата 

предња светла за маглу 

задњи паркинг сензори  

темпомат 

електро подесиви ретровизори са грејачима 

предњи наслон за руку 

возачево седиште подесиво по висини и лумбално 

ESC 

преклопива задња клупа 

кровни носач 

резервни точак 

Додатно 4 зимске гуме, 15“, произвођача Lassa или слично 

4 челичне фелне 15“ 

 

Гарантни рок: 

 

1. гаранција најмање 5 година или 200.000 км (шта пре наступи), 

2. на каросерију минимум 7 година; 

3. на боју минимум 3 године. 

 

Рок испоруке: 

 

• највише 90 дана од дана закључења уговора о јавној набавци. 
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Место испоруке: 

 

• франко  седиште наручиоца (ЈКП ,,Суботицагас,, Суботица, Јована Микића бр. 58). 

 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ: 

 

• Удаљеност од овлашћеног сервиса рачунајући од места седишта Наручиоца:  

 
- највише 20 км од седишта Наручиоца. 

 

• Понуђач је у обавези да за понуђен модел возила приликом подношења понуде достави 

званичан каталог или извод из каталога, или неки други доказ којим је могуће 

доказати да понуђени модел аутомобила испуњава све тражене карактеристике из 

спецификације возила.  

Наведени доказ о траженим карактеристикама возила се подноси на српском језику.  

У случају да је наведена документација којом се доказују тражене карактеристике возила 

издатa на енглеском језику, понуђач је може доставити на том језику. Наручилац који у 

поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на 

српски језик, одредиће понуђачу примерен року којем је дужан да изврши превод тог 

дела понуде од овлашћеног судског тумача. 

 

• Понуђач је у обавези да достави Потврду (уговор или слично) произвођача возила или 

увозноика (на српском или енглеском језику), којом се потврђује да је понуђач 

овлашћени продавац и сервисер те марке 

 

 

• могућност уградње ГПС за праћење возила, без престанка важења гаранције на возило. 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

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

дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

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

 

 

Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) ЗЈН); 

 

 

ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу V ове конкурсне 

документације), којом понуђач под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 

4) и став 2. ЗЈН, 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, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело 

преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3. 

Да је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији (чл. 

75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4. 

Да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на 

снази у време. подношења понуде 

(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове 

за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а 

испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 

 

 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
 ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  

1. 

- да располаже сервисном радионицом за 

одржавање возила чија удаљеност није 

већа од 20 км рачуанајући од места 

седишта Наручиоца и да има довољан 

број стручних лица за вршење послова 

сервиса возила 

ИЗЈАВА (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне 

документације), којом понуђач под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсном документацијом. 

 

 

2. 

• Понуђач је у обавези да за понуђен 

модел возила приликом подношења 

понуде достави званичан каталог 

или извод из каталога, или неки 

други доказ којим је могуће доказати 

да понуђени модел аутомобила 

испуњава све тражене карактеристике 

из спецификације возила.  

 

Званичан каталог или извод из каталога, или 

неки други доказ којим је могуће доказати да 

понуђени модел аутомобила испуњава све 

тражене карактеристике из спецификације 

возила 

3. 

• Понуђач је у обавези да достави 

Потврду (уговор или слично) 

произвођача возила или увозноика 

(на српском или енглеском језику), 

којом се потврђује да је понуђач 

овлашћени продавац и сервисер те 

марке 

 

Потврда (уговор или слично) 

произвођача возила или увозноика (на 

српском или енглеском језику), којом 

се потврђује да је понуђач овлашћени 

продавац и сервисер те марке 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

➢ Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном 
приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4., у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује 
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 4. у поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 
документацијом.  

 

➢ Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном 
приказу додатних услова под редним бројем 1 понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 6. у 
поглављу V ове Конкурсне документације) 

 

➢ Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да 
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а услов из члана 75. став 1. тачка 5)  ЗЈН 
мора да испуни подизвођач уколико ће му бити поверено извршење дела набавке за које је потребна 
посебна дозвола. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача 
(Образац 3. у поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом. За испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 5)  ЗЈН мора да 
достави важећу Лиценцу за трговину моторним и другим горивима на станицама  за снабдевање 
превозних средстава издате од стране Агенције за енергетику РС 
 

➢ Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне 
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а  услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН  дужан је да испуни 
понуђач  из групе понуђача коме је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност 
овог  услова, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу V ове 
конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача и оверена печатом.  

 

➢ Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани 
начин. 
 

➢ Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда 
оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на 
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у 
остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова за 

учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), 

понуђач ће бити дужан да достави: 

 

• ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
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1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног привредног суда;  

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из 

одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног 

суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 

редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда 

доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да 

правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања 

мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 

Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 

кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 

понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 

кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 

зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

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

мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта). 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач 

налази у поступку приватизације.  

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

  

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају 

доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 

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. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, 
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приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 

управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач 

доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

Понуђач није дужан да достави доказе о ипсуњености услова, уколико су они јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа, али је понуђач дужан да наведе на којој интернет страници су ти докази јавно 

доступни.  
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