I.

Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула

II.
III.

Кнез Данилова 16, Београд
Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44 e-mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs
www.dzpalilula.org.rs
Текући рачун: 840-628661-19 Матични број: 07036965 ПИБ: 100123514

Број: 9064
Датум: 01.11.2017.

Измене и допуне конкурсне документације
Предмет: Допуне Конкурсне документације број 9056 од 01.11.2017. године за јавну набавку Д 21,
„Kуповина возила путем лизинга“

Врши се измена Конкурсне документације број 9056 од 01.11.2017. године за јавну набавку Д 21, „Kуповина
возила путем лизинга“, тако што се мења у делу V. Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 2.
Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена,
а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података
који морају бити њихов саставни део, , тако што:
Брише се:
Понуда мора да садржи:
1) Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 1 - Врста, техничке карактеристике
(спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења
гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке добара;
2) Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 2 - Начин доказивања услова из чл. 75. и 76.
Закона;
3) Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 3 - Изјава о поштовању важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и о поседовању права
интелектуалне својине;
4) Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 4 - Изјава о испуњености услова за учешће у
поступку јавне набавке
5) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде;
6) Попуњен, печатом оверен и потписан Модел уговора;
7) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре цене;
8) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац трошкова припреме понуда ( Образац није
обавезно доставити);
9) Попуњен, печатом оверен и потписан Изјаву о независној понуди;
10) Копије доказа тражених у делу IV тачка 1. према наведеном упутству;
11) Копије доказа тражених у делу IV тачка 2. према наведеном упутству;
12) У случају заједничке понуде потребно је доставити Споразум према упутству датом у делу V тачка
7.;
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13) Додатно средство финансијског обезбеђења према упутству датом у делу V тачка 13.;
Модел уговора, обрасце, изјаве и прилоге дате у конкурсној документацији, односно податке који
морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, хемијском
оловком или писаћом машином.
Овлашћено лице понуђача уноси датум попуњавања конкурсне документације, потписује и печатом
оверава сваку страницу конкурсне документације, где је то предвиђено.
Додаје се:
Понуда мора да садржи:
1) Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 1 - Врста, техничке карактеристике (спецификације),
квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок
извршења, место испоруке добара;
2) Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 2 - Начин доказивања услова из чл. 75. и 76. Закона;
3) Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 3 - Изјава о поштовању важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и о поседовању права интелектуалне
својине;
4) Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 4 - Изјава о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке
5) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде;
6) Попуњен, печатом оверен и потписан Модел уговора;
7) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре цене;
8) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац трошкова припреме понуда ( Образац није обавезно
доставити);
9) Попуњен, печатом оверен и потписан Изјаву о независној понуди;
10) Копије доказа тражених у делу IV тачка 1. према наведеном упутству;
11) Копије доказа тражених у делу IV тачка 2. према наведеном упутству;
12) У случају заједничке понуде потребно је доставити Споразум према упутству датом у делу V тачка 7.;
13) Додатно средство финансијског обезбеђења према упутству датом у делу V тачка 12.;
14) План отплате оверен потписом и печатом овлашћених лица са фотокопијом списка овлашћених лица за
заступање пред судом Даваоца лизинга;
15) Попуњен модел уговора о финансијском лизингу са потписом и печатом овлашћених лица Даваоца
лизинга;
16) Попуњен модел уговора о испоруци са потписом и печатом овлашћених лица Даваоца лизинга;
Модел уговора, план отплате, модел уговора о финансијском лизингу, модел уговора о испоруци, обрасце,
изјаве и прилоге дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни
део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, хемијском оловком или писаћом машином.
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Овлашћено лице понуђача уноси датум попуњавања конкурсне документације, потписује и печатом оверава
сваку страницу конкурсне документације, где је то предвиђено.

Такође се мења и Модел уговора новим који се налази у Прилогу овог документа.

Комисија за јавне набавке
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VII. Модел уговора
Уговор
Закључен између:
1) Домa здравља „Др Милутин Ивковић” Палилула са седиштем у Београду, улица Кнез Данилова бр.16
кога заступа в.д. директора др Александар Стојановић, м.бр. 07036965, ПИБ 100123514, рачун 840-62866119, који се води код Министарства финансија, Управе за трезор, Филијале Палилула, (у даљем тексту: КупацПрималац лизинга)
и
2) ____________________________________ са седиштем у _______________________ општина
_________________________ ул. ________________________________________ бр._____, кога заступа
________________________________________,
м.бр._________________________,
ПИБ
__________,
рачун_____________________ код _________________________________ банке. (у даљем тексту: Давалац
лизинга). Давалац лизинга учествује у заједничкој понуди са:
3) _____________________________________ са седиштем у _______________________ општина
____________________________ул. ________________________________________ бр._____, кога заступа
________________________________________, м.бр._________________________, ПИБ _______________,
рачун________________________ код __________________________ банке. (у даљем тексту: Продавац Испоручилац предмета лизинга).

Члан 1.
Предмет овог Уговора је Куповина возила на лизинг, према техничкој спецификацији из конкурсне
документације за јавну набавку мале вредности број Д 21, која је дата у понуди и чини саставни део овог
уговора.
Члан 2.
Субјекти овог уговора су: Прималац лизинга, Давалац лизинга и Испоручилац предмета лизинга.
Испоручилац предмета лизинга, преноси на Даваоца лизинга право својине над предметним возилом, ради
његове предаје Примаоцу лизинга на држање и коришћење.
Давалац лизинга, као власник добра из члана 1. овог уговора које је прибавио од Испоручиоца предмета
лизинга, уз задржавање права својине, преноси на Примаоца лизинга овлашћење држања и коришћења.
Члан 3.
Цена новог возила из члана 1. овог Уговора износи_____________________ динара/eура без обрачунатог
ПДВ-а, односно_______________________ са обрачунатим ПДВ-ом (вредности из Табеле 1. Обрасца
структуре цене).

Место:

М. П.

Датум:
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Укупна вредност са ПДВ-ом за 2 (два) нова возила износи ___________ динара/еура (вредности тачке 10.
Табеле 2. из Обрасца структуре цене).
Члан 4.
Купац ће цену возила утврђену у члану 2. Овог Уговора платити путем финансијског лизинга, без учешћа, у
60 једнаких месечних рата, на основу посебног уговора о финансијском лизингу који ће Купац као Прималац
лизинга закључити са Даваоцем лизинга.
Уговор о финансијском лизингу за возило описано у члану 1. овог Уговора, Купац и Давалац лизинга
закључиће под условима и елементима које је давалац лизинга доставио уз понуду.
Плаћањем последње рате лизинга, предмет лизинга прелази у трајно власништво Купца. Давалац лизинга се
обавезује да након плаћања последње рате пренесе предмет лизинга у власништво купца.
Давалац лизинга обавезан да у свом моделу уговора о финансијском лизингу наведе минимум три
осигуравајуће куће код којих је могуће каско осигурати возила која су предмет лизинга.
Прималац лизинга се обавезује да у року од 7 дана од потписивања Уговора о јавној набавци достави
документацију коју од њега затражи Давалац лизинга.
Члан 5.
Рок испоруке возила је ___________(максимално 7 дана) дана од дана закључења Уговора о финансијском
лизингу између Примаоца и Даваоца лизинга, у свему у складу са Уговором о испоруци на који ће, у смислу
члана 6. Став 10. Закона о финанскијском лизингу, Купац у својству Примаоца лизинга дати своје одобрење.
Члан 6.
Испорука возила из члана 1. овог Уговора извршиће се у Београду, уз присуство Купца, Продавца и Даваоца
лизинга, о чему ће одмах бити сачињен Записник о примопредаји, који ће потписати сва три представника.
Члан 7.
Рок за решење рекламације је ________ дана од дана сачињавања записника о рекламацији.
У случају неоговарајућег квалитета или да возило није у складу са понудом број _________ од ___________
године, Купац и Давалац лизинга ће записнички констатовати евентуалне недостатке у квалитету. Возило се
неће преузети од стране Купца, а Продавац је обавезан да отклони недостатке или испоручи друго возило у
року од ___________(максимално 10 дана).
Члан 8.
Гарантни услови и дужина гаранције прецизирани су у гарантном листу који Испоручилац предмета лизинга
предаје Примаоцу лизинга у моменту испоруке возила заједно са сервисном књижицом и осталом
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документацијом. Дужина гарантног рока се не може разликовати од гарантног рока датог у понуди број
_________ од _____________ године.
Редовно одржавање у гаратном року вршиће се у времену и интервалима како је предвиђено сервисном
књижицом. Редовно одржавање у гарантном року: извршење услуге, уградња делова, потрошног
материјала и додатне опреме наплаћиваће се по ценама из званичног ценовника понуђача.
У току трајања гарантног рока Испоручилац предмета лизинга се обавезује да све евентуалне кварове који
се појаве, поправи без накнаде у законском року и под условима предвиђеним у гарантном листу. У случају
да то не уради у предвиђеном року, Испоручилац предмета лизинга је дужан да возило замени новим.
Члан 9.
Овај уговор сматра се закљученим када га потпишу све уговорне стране.
Уговор се може раскинути и пре истека рока у случају да нека страна не испуњава уговорене обавезе,
искључиво писменим путем са отказним роком од 30 дана.
Члан 10.
За све што није предвиђено овим уговором примениће се одредбе Закона о облигационим односима.
Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно, а
уколико у томе не успеју, надлежан је суд у Београду.
Члан 11.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два).

За Примаоца лизинга:

За Даваоца лизинга:

Др Александар Стојановић,
в.д. директора

За Испоручиоца предмета лизинга:

Место:

М. П.

Датум:
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