РТБ БОР-ГРУПА РТБ БОР ДОО
У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара број 00001М/2014
ЧЕЛИЧНЕ КУГЛЕ ЗА МЛЕВЕЊЕ РУДЕ БАКРА
- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Обликован у 2 партије
Састав

1.

2.

3.

4.

5.

Име и презиме

Председник

Воја Богдановић, дипл. инг. мет.

Заменик

Гордана Симоновић, дипл. ецц.

Члан

Горан Стојић, дипл. инг. руд.

Заменик

Грацијан Страиновић, дипл. инг. руд.

Члан

Братислав Благојевић, дипл. инг. маш.

Заменик

Жељко Михајловић, дипл. инг. руд.

Члан

Лидијана Вукосављевић, дипл. инг. маш.

Заменик

Марија Јошић, дипл. ецц.

Члан

Мирјана Попадић, дипл. прав.

Заменик

Биљана Станић, дипл. прав.

Потпис

Извршни директор
Сектора заједничке набавке
Гордана Симоновић, дипл.ецц.
Бор, јул 2014.године
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На основу Статута (чл.10. и чл.11) РТБ БОР – ГРУПА, РТБ БОР ДОО,у реструктурирању, у име
и за рачун зависних предузећа, и Одлуке Рудника бакра Мајданпек д.о.о. у реструктурирању о
покретању поступка јавне набавке број 0001/2014 од 20.05.2014.г. и Одлуке Рудника бакра Бор
д.о.о. у реструктурирању о покретању поступка јавне набавке број 126/1071од 19.05.2014. и
Решења о образовању комисије за јавну набавку број 2749 од 02.06.2014. припремљена је:
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку добара
-челичне кугле за млевење руде бакраБрој : 00001М/2014
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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1. Назив, адреса и интернет адреса наручиоца: РТБ БОР-ГРУПА, РТБ БОР ДОО, у
реструктурирању, Ул.Ђорђа Вајферта бр.29. Бор. www.rtb.rs
1.2. Врста поступка набавке: предметна набавка се спроводи у отвореном поступку,
обликована у 2 партије.
1.3. Предмет набавке: Набавка добара-челичне кугле за млевење руде бакра.
1.4. Поступак се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци
1.5. Контакт: РТБ БОР-ГРУПА , РТБ БОР ДОО- у реструктурирању, ул.Ђорђа Вајферта
бр.29., 19210 Бор, Име и презиме: Воја Богдановић, контакт телефон: 064/817 88 24,
е-маил: rtbnabavka@open.telekom.rs
1.6. Подаци о начину, месту и роковима за подношење понуда:
Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у
затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца - РТБ БОР-ГРУПА, РТБ БОР ДОО у
реструктурирању, ул.Ђорђа Вајферта бр.29., 19210 Бор, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не
отварати – Набавка добара - челичне кугле за млевење руде бакра Бр. 00001М/2014“ поштом,
или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број
телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт и е-маил.
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је
31.07.2014. године до 12 часова.
Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде примљена након
датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом
1.7. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину подношења
пуномоћја:
Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама РТБ БОР-ГРУПА,
РТБ БОР ДОО, у реструктурирању, ул.Ђорђа Вајферта бр.29. Бор, у великој сали на IV спрату.
Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 31.07.2014. године у 1220 часова.
1.8. Време и начин подношења пуномоћја: Отварању понуда могу присуствовати сва
заинтересована лица. Представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење
које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.
1.9. Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:
Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року до 25 (словима: двадесетпет)
дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 (три)
дана од дана њеног доношења.
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2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Опис
предмета јавне набавке: челичне кугле за млевење руде бакра. Назив и ознака из општег
речника набавки: 14622000 - Челик
Набавка је обликована у 2 партије:
Партија бр.1.
-

Челичне кугле  60 мм,

3.280 т

Партија бр.2.
-

Челичне кугле  40 мм,

317 т

3.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима РТБ БОР-ГРУПА РТБ
БОР ДОО У РЕСТРУКТУРИРАЊУ у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи
поступак јавне набавке.
3.1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику,
понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски
језик, који је оверен од стране овлашћеног судског тумача.
3.2. Подношење понуде и попуњавање образаца датих у конкурсној документацији
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 назив понуђача, адресу и телефон, као и име и
презиме овлашћеног лица за контакт. 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. Пожељно је да Понуђач достави и скенирану електронску верзију комплетне
понуде са свим прилозима у електронској форми на ЦД-у.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени,
тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно
прилози, а да се видно не оштете листови или печат. Понуде са припадајућом документацијом,
достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца РТБ БОР-ГРУПА РТБ БОР
ДОО- у реструктурирању, ул.Ђорђа Вајферта бр.29. 19210 Бор , са обавезном назнаком на лицу
коверте: ,,Понуда за отворени поступак за јавну набавку – челичне кугле за млевење руде бакра
бр. 00001М/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”, поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини
коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт и
е-маил.
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Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се
утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом.
Понуда мора бити јасна и недвосмислена.
Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити,
потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана
(носиоца посла) који ће и у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне
документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу. Уколико
је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и
попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис
особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.
3.3. Понуда треба да садржи
“Образац понуде” са Општим подацима о понуђачу,подизвођачима и свим учесницима у заједничкој
понуди и следећим Комерцијалним условима:
-

Јединичну цену без ПДВ-а, у РСД/ЕУР, ПДВ ,јединичну цену са ПДВ-ом
Јединицу мере
Количину захтеваног или одговарајућег добра
Укупна вредност понуде ........................................................................ без ПДВ-а , у РСД/ЕУР, ПДВ-е,
укупна вредност понуде са ПДВ-ом
Рок испоруке
Начин и услови плаћања
Паритет испоруке: Ф-цо , ДДП или ДАП Бор/Мајданпек (INCOTERMS 2010)
Назив произвођача добара и земља порекла
Рок важења понуде: најмање 60 дана од датума отварања понуде
Напомена понуђача
Место и датум
Потпис и печат понуђача или овлашћеног представника групе понуђача

“Образац структуре понуђене цене” са упутством како да се попуни са следећим елементима:
Редни број,
Назив добра,
Понуђено захтевано добро или одговарајуће добро, са техничким описом,
Назив произвођача и земља порекла,
Јединица мере,
Количина,
Јединичну цену без ПДВ-а у РСД или у ЕУР, ПДВ, укупну цену са ПДВ-ом,
Опште податке о подизвођачу,
Опште податке о учеснику у заједничкој понуди,
Изјава понуђача да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу,
Банкарска гаранција за озбиљност понуде,
Изјава о намерама пословне банке у вези са издавањем гаранције за добро извршење посла
Изјава о намерама пословне банке у вези са издавањем гаранције за одступање у квалитету,
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-

Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Техничка спецификација
Садржај понуде

3.4. Партије
Предметна јавна набавка је обликована у 2 партије.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије.Понуда мора да обухвата најмање
једну целокупну партију
- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само
на одређене партије.У том случају понуђач мора да поднесе понуду тако, да се може
оцењивати за сваку партију посебно.

-

3.5. Варијанте понуде
Подношење понуда са варијантама није дозвоњено

3.6. Измене, допуне и опозив понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти
начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији.
У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи
назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је
понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: РТБ БОР-ГРУПА РТБ БОР ДОО,
у реструктурирању, ул.Ђорђа Вајферта бр.29. 19210 Бор,
са назнаком:
„Измена понуде за отворени поступак за набавку-добара,челичне кугле за млевење руде бакра,
бр.00001М/2014.
или „Допуна понуде за отворени поступак за набавку- добара,челичне кугле за млевење руде
бакра , бр.00001М/2014.
или „Опозив понуде за отворени поступак за набавку - добара,челичне кугле за млевење руде бакра,
бр.00001М/2014.
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3.7. 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.
Наручилац је дужан да, одбије све понуде које су поднете супротно наведеној забрани.
3.8. Учешће подизвођача
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење
набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од
50%.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у
упутству како се доказује испуњеност услова.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети
доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.
Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће
омогућити понуђачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико
потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, у потпуности одговара
наручиоцу за извршење обавеза из поступка набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без
обзира на број подизвођача.
3.9. Подношење заједничке понуде
Понуду може поднети група понуђача.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су тражени у
Упутству како се доказује испуњеност услова.
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3.10. Остали захтеви наручиоца
3.10.1. Рок важења понуде
Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 60 (словима: шездесет)
дана од дана отварања понуде.
3.10.2. Рок за извршење испоруке добара
Понуђач је обавезан да у својој понуди потврди рок испоруке добара, према следећој динамици:
Партија 1.
Редни
број
1

Назив
добара
Челичне кугле за млинове 60 мм

Укупна количина
(тона)
3.280

Динамика испоруке по месецима
– 2014 год.
X

XI

XII

1.092

1.091

1.097

Партија 2.
Редни
број
1

Назив
добара
Челичне кугле за млинове 40 мм

Укупна количина
(тона)
317

Динамика испоруке по месецима
– 2014 год.
X

XI

XII

106

105

106

3.11. Цена и начин плаћања
Понуђач у Обрасцу понуде мора навести јединичну и укупну цену добара, која се изражава у
РСД, односно у УСД/ЕУР ако је у питању страни понуђач, без урачунатог пореза на додату вредност
и са урачунатим порезом на додату вредност, на претходно дефинисаном паритету.
Понуђене цене су фиксне до коначне реализације уговора.
За понуде понуђача исказане у УСД / ЕУР прерачун у динаре, ради упоређивања, се врши по
средњем курсу НБС на дан отварања понуда.
Ради упоредивости понуда на паритету CIF/DDP складиште Купца, за испоруку на паритету DDP
складиште Купца, понуђач је дужан да уз понуђену цену у ЕУР/УСД искаже у РСД одвојено
трошкове царине, царинских дажбина као и шпедитерских трошкова.
Уколико понуђач нуди робу увозног порекла исказану у страној валути, а на дан испоруке
званичан средњи курс динара у односу на УСД/ЕУР по курсној листи НБС на дан испоруке одступи у
односу на курсну листу НБС на дан отварања понуде, уговорне стране су сагласне да се корекција
цене предметне робе изврши за проценат одступања.
Цене у понуди се исказују са и без ПДВ-а, с тим што ће се приликом оцене елемента критеријума
„цена“ узимати цене без ПДВ-а.
У складу са Законом о новчаним трансакцијама, наручилац ће извршити плаћање након сваке
извршене испоруке, 100% вредности фактуре са припадајућим ПДВ-ом, најкасније 30 дана од дана
пријема рачуна, уз приложену документацију,у случају да буде изабран понуђач са опцијом
одложено плаћање.
Након извршене испоруке, испоручилац испоставља рачун у два примерка заједно са
отпремницом/пакинг листом, а најкасније 5 (пет) дана након извршене испоруке, на адресу РТБ БОРстрана 8 од 39

ГРУПА РТБ БОР ДОО- у реструктурирању, ул.Ђорђа Вајферта бр.29., 19210 Бор, Сектор за
заједничку набавку. Рачун мора бити издат у складу са Законoм о порезу на додату вредност
Републике Србије и подзаконским актима, осим у случају рачуна страног понуђача који не садржи
порез на додату вредност.
Рачун који није сачињен у складу са наведеним биће враћен испоручиоцу, а плаћање одложено на
његову штету све док се не испостави рачун на наведени начин, у случају да буде изабран понуђач са
опцијом одложено плаћање.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
У случају авансног плаћања наручилац ће пре сваке испоруке добара извршити плаћање на
основу издатог авансног предрачуна.
3.12. Преференцијали
Понуђач је у обавези да наведе порекло добара у обрасцу понуде ради признавања
преференцијала, уколико има понуђача који нуде добра страног порекла. Понуђач који нуди добра
домаћег порекла треба да уз понуду достави уверење о домаћем пореклу робе, који издаје Привредна
комора Србије, према правилнику о одређивању доказа на основу којег се утврђује да је понуду донео
домаћи понуђач и за одређивање добара домаћег порекла ( “ Сл. Гласник РС”, бр. 33 од 10.04.2013.
године). Понуђач из државе потписнице ЦЕФТА споразума треба да уз понуду достави потврду
надлежног органа земље потписнице споразума, којом доказује да је добро домаћег порекла.
3.13. Средства обезбеђења за озбиљност понуде
Понуђач или група понуђача, је у обавези да на име гаранције за озбиљност понуде уз понуду
достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде, која се издаје у висини од 1% од вредности понуде
без ПДВ-а. Банкарска гаранција за озбиљност понуде траје најмање 1 (један) дан дуже од истека
важности понуде.
Наручилац ће уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима:




Одбије да закључи уговор према поднетој и прихваћеној понуди,
Не достави захтевано средство обезбеђења за добро извршење посла,
Повуче понуду пре истека рока њене важности.

3.14. Начин означавања поверљивих података
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем
десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.
Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о
поднетим понудама до отварања понуда.
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3.15. Информације у вези конкурсне документације
Понуђач или група понуђача може, у писаном облику, на адресу РТБ БОР-ГРУПА РТБ БОР
ДОО- у реструктурирању, ул.Ђорђа Вајферта бр.29., 19210 Бор, Сектор за заједничку набавку, са
назнаком”
Питања
за
комисију
за
јавну
набавку
бр.00001М/2014”
или
на
е-маил: rtbnabavka@open.telekom.rs, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Пожељно
је да постављена питања заинтересована лица наслове са „Захтев за додатним информација или
појашњењима- набавка добара – челичне кугле за млевење руде бакра. Тражење додатних
информација и појашњења телефоном није дозвољено.
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног захтева за додатном
информацијом или појашњењем,заинтересованом лицу (као и свим лицима којима је достављена
тендерска документација) достави одговор у писаном облику .
Наручилац може у било ком моменту пре истека рока за достављање понуда, било на сопствену
иницијативу или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица, да измени или
допуни конкурсну документацију. Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију
8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужетку рока у листу „Политика“ и на својој интернет страници.
3.16. Модел уговора
Наручилац доставља модел уговора уз конкурсну документацију. Понуђач или група понуђача уз
понуду доставља потписан и печатиран модел уговора.
3.17. Додатна појашњења
Наручилац може да захтева од понуђача или групе понуђача, додатна објашњења која ће му
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача.
Уколико је потребно вршити проверу понуђачких референци наручилац ће понуђачу оставити
рок од 5 дана од пријема писаног захтева да достави додатне доказе или разјашњења спорних
референци. Уколико у остављеном року понуђач не достави додатна појашњења или додатне тражене
доказе, наручилац ту референцу неће признати приликом бодовања понуда.
Након отварања понуда није дозвољено достављање и пријем недостајућих доказа нити било
каквих измена понуђених услова.
3.18. Рок за закључење уговора
По пријему одлуке о додели Уговора, изабрани Понуђач ће бити позван да закључи Уговор у
року од 5 дана.

страна 10 од 39

3.19. Квалитет
Понуђена добра , морају одговарати условима квалитета наведеним у одељку 11. Техничке
спецификације.
3.20. Критеријум за доделу уговора и сви елементи критеријума на основу којих наручилац
додељује уговор
У предметном поступку јавне набавке критеријум за доделу уговора је ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА
ПОНУДА.
Елементи критеријума на основу којих наручилац оцењује понуде и додељује Уговор у предметној јавној
набавци:
- Цена

.............................. 80 пондера

Код овог критеријума упоређиваће се понуђене цене са најнижом понуђеном ценом. Највећи
могући број бодова код овог критеријума износи 80 бодова и њих добија понуда са најнижом
понуђеном ценом.
Број бодова за остале понуде добија се према формули:
ПЦ= Маx пондери* Цмин/ Ц1, Ц2, Ц3...
ПЦ =пондери по основу цене из понуде
Цмин =најнижа цена
Ц1, Ц2, Ц3...= цене понуђача

-Технологија израде челичних кугли.............................. 0 - 20 пондера
- Коване кугле ........................................................................................... 20 пондера
- Ваљане кугле ........................................................................................... 10 пондера
- Ливене кугле ........................................................................................... 5 пондера
Уколико или више понуда имају једнак, и истовремено највећи, број пондера, Уговор ће бити
додељен оном понуђачу који има већи број пондера за понуђену цену. Уколико и у том случају
имају једнак број пондера, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који је понудио краћи рок
испоруке прве траншекугли. Уколико и у тој ситуацији те понуде имају исти број пондера,
наручилац ће доделити Уговор оном понуђачу који је понудио дужи рок важења понуде.
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3.21. Средства обезбеђења за добро извршење посла
Понуђач или група понуђача чија је понуда изабрана као најповољнија се обавезуједа најкасније
у року од 10 (десет) дана од потписивања уговора, наручиоцу преда банкарску гаранцију за добро
извршење посла на износ од 10% уговорене цене без ПДВ-а са роком важности 30 (тридесет) дана
дуже од истека рока за коначно извршење посла, са клаузулама “неопозива, безусловна, наплатива на
први позив и без права на приговор”. Обавезу из претходног ставе Понуђач потврђује Оригиналним
писмом- Изјава пословне банке о намерама да ће издати банкарску гаранцију за добро извршење
посла, (образац из конкурсне документације) коју доставља уз понуду.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, достављена
банкарска гаранција за добро извршење посла се мора продужити.
3.22. Средства обезбеђења за повраћај авансног плаћања
Изабрани понуђач се обавезује да у случају закључења уговора са авансним начином плаћања, пре
уплате аванса од стране Наручиоца, достави Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног
плаћања у износу који не прелази вредност месечне уговорене испоруке, и то најмање пет дана пре
уплате аванса по авансном предрачуну. Рок важења ове банкарске гаранције је најмање до момента
потпуног правдања аванса.
Обавезу из претходног става Понуђач потврђује Оригиналним писмом - „Изјава о намерама
пословне банке у вези са издавањем банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања –Тачка
16. конкурсне документације, коју доставља уз понуду.
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4.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр.
од
за јавну набавку-добара,челичне кугле за млевење
руде бакра, број јавне набавке 00001М/2014, обликована у 2 партије:
Партија 1
Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Одговорно лице:
Овлашћено лице за потписивање
уговора:
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
е - маил:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Матични број:
ПИБ:
Понуду подносим:
• Уколико
се
понуда
подноси
1. Самостално
самостално означити број 1
• уколико је заокружено 2 навести
2. Са подизвођачем:
назив и седиште свих подизвођача
напомена: унети процентуално
2.1.
учешће подизвођача у предметној
набавци
2.2.
• уколико је заокружено 3 навести
назив и седиште свих учесника у
3. Заједнички са:
заједничкој понуди

%
%

3.1.
3.2.
3.3.
Укупна вредност понуде , за партију 1 без
ПДВ-а
ПДВ:ДИН/ЕУР
Порез на додату вредност (ПДВ):
Укупна вредност понуде , за партију 1 са
ПДВ-ом
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Укупна вредност понуде , за партију 2 без
ПДВ-а
Порез на додату вредност (ПДВ):
Укупна вредност понуде, за партију 2 са
ПДВ-ом
Укупна вредност понуде, без ПДВ:
Порез на додатну вредност (ПДВ)
Укупна вредност понуде, са ПДВ:
Рок важења понуде (минимум 60 од
дана отварања понуда):
Рок испоруке (према датој динамици у
тачки 3.10.2.)
Јединична цена без ПДВ: ДИН/ЕУР:
Јединица мере:
Количина:
Начин и рок плаћања:
Паритет:Ф-цо, ДДП, ДАП Бор/Мајданпек
(NCOTERMS 2010)
Назив произвођача и земља
Напомена:

Понуђач или преставник групе
понуђача
Датум: ___________________
_________________________
Место: ___________________

М.П.

(Потпис)
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Општи подаци о подизвођачу
Општи подаци о подизвођачу
Назив подизвођача:
Адреса подизвођача:
Овлашћено лице:
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
е - маил:
Број рачуна подизвођача и назив
банке:
Матични број:
ПИБ:

Датум:
Место:

Понуђач или
представник групе понуђача
________

(потпис)

Напомена:
У случају подношења понуде са више подизвођача, овај образац треба копирати,
попунити, потписати и оверити од стране сваког подизвођача.
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Општи подаци о учеснику у заједничкој понуди

Општи подаци о учеснику у заједничкој понуди
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Овлашћено лице:
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
е - маил:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Матични број:
ПИБ:

Датум:

Понуђач или
представник групе понуђача

Место:
(Потпис)
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5.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Партија 1_____________________________________________________________
Понуђач:
Број понуде:
Датум:

Ред.
Бр.

1
1

Назив робе

2

Понуђено
одговарајуће
Назив
добро са
произвођача и
техничким земља порекла
описом
3

4

Јед.
мере

Кол.

5

6

Јед. цена без
Јед.цена са
ПДВ-а
ПДВ-ом
РСД/ЕУР-а

7

8

Укупна
вредност са
ПДВ-ом
Дин/ЕУР

9

10

Челичне кугле 60
Укупна вредност понуде:
ПДВ 20%:
са ПДВ-ом:

Место
Датум

Укупна
вредност без
ПДВ-а

Дин/ЕУР.
Дин. Укупно
Дин.

Понуђач
М.П.
_______________________
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Партија 2_____________________________________________________________
Понуђач:
Број понуде:
Датум:

Ред.
Бр.

1
1

Назив робе

2

Понуђено
одговарајуће
Назив
добро са
произвођача и
техничким земља порекла
описом
3

4

Јед.
мере

Кол.

5

6

Јед. цена без
Јед.цена са
ПДВ-а
ПДВ-ом
РСД/ЕУР-а

7

8

Укупна
вредност са
ПДВ-ом
Дин/ЕУР

9

10

Челичне кугле  40
Укупна вредност понуде:
ПДВ 20%:
са ПДВ-ом:

Место
Датум

Укупна
вредност без
ПДВ-а

Дин/ЕУР.
Дин. Укупно
_Дин.

Понуђач
М.П.
_______________________
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Упутство:
Понуђачи треба да попуне образац структуре понуђене цене тако што ће:

у колону 3. Уписати понуђено одговарајуће добро са техничким описом , за тражену
позицију.

у колону 4. Уписати назив произвођача и земљу порекла за тражену позицију.

у колону 7. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а у динарима за тражену
позицију, односно јединичну цену у ЕУР-има

у колону 8. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом у динарима за тражену
позицију

у колону 9. уписати колико износи укупна вредност без ПДВ-а у динарима за тражену
позицију,односно укупну вредност у ЕУР-има

у колону 10. уписати колико износи укупна вредност за позицију са ПДВ-ом.

у ставку "Укупна вредност понуде" је потребно унети укупну вредност, за позицију без
o ПДВ-а. , односно вредност у ЕУР-има, у случају девизне понуде.

у ставку "ПДВ" је потребно унети укупну вредност пореза на додату вредност у динарима за
позицију

у ставку "Укупно са ПДВ-ом" је потребно унети укупну вредност понуде са обрачунатим
порезом на додату вредност.
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6.ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО
ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ

У вези са позивом за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке број 00001М/2014
објављеним у листу „Политика“ и на интернет страници, за набавку добара „Челичне кугле за
млевење руде бакра“, изјављујемо да ћемо извршење набавке делимично поверити подизвођачу и у
наставку наводимо њихово учешће по вредности:
• у понуди подизвођач

у укупној вредности понуде

учествује у делу
износи

у износу од

% вредности понуде,

• у понуди подизвођач

у укупној вредности понуде

учествује у делу
износи

у износу од

динара што

% вредности понуде,

• у понуди подизвођач

у укупној вредности понуде

учествује у делу
износи

_ динара што

у износу од

динара што

% вредности понуде.

Понуђач

М.П.
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7.ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ПОЈЕДНАЧНИ
ИЗНОСИ

ВРСТА ТРОШКОВА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
УКУПАН ИЗНОС

Понуђач може да 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 набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да
понуђачу надокнади трошкове израде узорака и 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.

Место и датум:

Понуђач
М.П.
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8.ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под

пуном

кривичном

и

___________________________________

материјалном
(уписати

назив

одговорношћу
понуђача),

из

испред

понуђача

_________________

ул.

__________________________ бр. _________, изјављујем да је понуда бр._____ за испоруку добара
______________________________________________ који су предмет јавне набавке бр._______________
сачињена и поднета независно, без договора са другим понуђачима или заинетресованим лицима.

Место и датум:

Понуђач
М.П.
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9.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
Р.бр.

ДОКАЗИ

УСЛОВИ
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1.

2.

да је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар

да он и његов законски заступник нису
осуђивани за неко од кривичних дела као
чланови 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

-Извод из регистра АПР-а, односно извод из регистра надлежног
привредног суда (за правна лица)
-Извод из регистра надлежног привредног суда (За установе)
-Извод из регистра АПР-а или извод из одговарајућег регистра
(За предузетника)
Напомена: -У случају да понуду подноси група понуђача,
овај доказ доставити за сваког учесника из групе
-У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем
овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више
подизвођача, доставити за сваког од њих)
З а п ра в н а л и ц а :
1) За кривична дела организованог криминала - УВЕРЕЊЕ
ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ)
ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Београд
2) За кривична дела против привреде, против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре –
УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке
из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности
редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва
или огранка страног правног лица,
Посебна 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 понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против
привреде и кривично дело примања мита.
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 законских заступника дужан је да достави
доказ за сваког од њих.
За предузетнике и физичка лица:
1) 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) .
У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе
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доставити за сваког учесника из групе;
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове
доказе доставити за подизвођача (ако је више подизвођача,
доставити за сваког од њих);
Ови докази не могу бити старији од два месеца рачунајући од
датума отварања понуда

3.

4.

да му није изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за
подношење понуда

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;

-Потврде привредног и прекршајног суда или потврда АПР-а (За
правно лице)
-Потврда прекршајног суда или потврда АПР-а (За предузетника)
-Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
одређених послова (За физичко лице)
Напомена: -У случају да понуду подноси група понуђача, овај
доказ доставити за сваког учесника из групе
-У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем овај доказ
доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача, доставити за
сваког од њих)
Потврде морају бити издате након објављивања позива за
подношење понуда у листу Политика и на интернет страници наручиоца.
-Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе
-Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.(За
правно или физичко лице или предузетника) Напомена: -Уколико је
понуђач у поступку приватизације, уместо
два горе наведена доказа, треба да достави уверење Агенције за
приватизацију да се налази у поступку приватизације.
-У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ
доставити за сваког учесника из групе
-У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем овај
доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача,
доставити за сваког од њих)
Ова уверења не могу бити старија од два месеца рачунајући од датума
отварања понуда.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

- да располаже неопходним финансијским
капацитетом:

5.

1) да понуђач у пословној 2011., 2012. и 2013.
години није исказао губитак у пословању И
2) да у задњих шест месеци који претходе
месецу објављивања позива за подношење
понуда у листу Политика и на интернет страници
наручиоца није био у блокади.

- Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН
Агенције за привредне регистре, Регистар
финансијских извештаја и података о бонитету
правних лица и предузетника, који садржи сажети
биланс стања и успеха, показатеље за оцену
бонитета за 2011., 2012. и 2013. годину, као и податке о
данима неликвидности.
Потврда Народне банке Србије да понуђач у
задњих шест месеци који претходе месецу
објављивања позива за подношење понуда
у листу Политика није био у блокади
Напомена: -Уколико Извештај о бонитету БОН-ЈН садржи
податке о блокади за последњих 6 месеци који предходе
месецу објављивања позива за подношење понуда, није
неопходно достављати посебан доказ о блокади.
-У случају да понуду подноси група понуђача, доказ за услов
из тачке 1. и 2. (да није било губитка, да није био у блокади)
доставити за оног члана групе који испуњава тражене услове
(довољно је да 1 члан групе испуни
услове из тачака 1. и 2. и о томе поднесе наведене
доказе.
-У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем,
овај доказ не треба доставити за подизвођача.
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- да располаже довољним техничким
капацитетом:
-да има складишни простор за складиштење
најмање 1000 т челичних кугли

6.

7.

- да располаже неопходним пословним
капацитетом:
1) да је у последње три године (2011.,2012. и
2013.г.) понуђач испоручио добра која су предмет
јавне набавке минималне укупне вредости:
-за Партију 1: 300.000.000 РСД без ПДВ-а
-за Партију 2: 30.000.000 РСД без ПДВ-а
2) да понуђач има сертификат ИСО 9001.

Власништво складишног(магацинског) простора доказати
копијом листа непокретности или уговором о
купопродаји, или другим правним актом којим се врши
пренос власништва.
ИЛИ
-ако је простор изнајмљен доставити фотокопију уговора о
закупу
Напомена:
-У случају да понуду подноси група понуђача, доказ
доставити за оног члана групе који испуњава тражене
услове (довољно је да 1 члан групе испуни тражене услове и о
томе достави захтеване доказе).
-У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове
доказе не треба доставити за подизвођача.

1)Попуњен,потписан и оверен образац“доказ пословног
капацитета“
2)копија важећи цертификат ИСО 9001 понуђача.
Напомена:У случају да понуду подноси група понуђача,важећи
сертификат доставити за оног члана групе који испуњава
тражени услов из тач.2.(довољно је да 1 члан групе достави
важећи сертификат),а уколико више њих заједно испуњавају
услов из тач.1.(референце) вај доказ доставити за те чланове.
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем,ове
доказе не треба доставити.

Допунске напомене:
Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из
тачака 1. до 7. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.
ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде
ГРУПА ПОНУЂАЧА
Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој
понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца, а остале
услове наведене под редним бројем од 5. до 7. овог обрасца испуњавају заједно на начин
предвиђен у овом обрасцу.
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ПОДИЗВОЂАЧИ
Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди
достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца.
ФОРМА ДОКАЗА
Докази о испуњености услова
достављати у неовереним копијама.

који

су

тражени

у

овом

обрасцу

могу

се

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 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.
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.
ПРОМЕНЕ
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 набавци и да је
документује на прописани начин.
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10. ИЗЈАВА

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара – Челичне
кугле за млевење руде бакра бр. 00001М/2014, поштовао је обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем
да је ималац права интелектуалне својине.

Датум

________________

Понуђач

М.П.

__________________

НАПОМЕНЕ:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе.
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача
(ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).
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11. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
ПАРТИЈА 1.

Челичне кугле за млевење руде бакра  60 мм

Просечна површинска тврдоћа 60 - 61 HRC, тврдоћа од површине до 55 HRC у центру кугле, потпуно
сферичне, димензија  60 мм 2 мм..

ПАРТИЈА 2.

Челичне кугле за млевење руде бакра  40 мм

Просечна површинска тврдоћа 60 - 61 HRC, тврдоћа од површине до 55 HRC у центру кугле, потпуно
сферичне, димензија  60 мм 2 мм..

•сертификат произвођача о квалитету и пореклу робе који прати робу у складу са
ЕН 10204-3.1
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12. НАЈАВА ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Редн и
број

Број
набавке

Датум
и број
Угово
ра

Р.бр.
из
Угов
ора

Назив

Ком

Тежина
(кг./ком.)

Отпремниц
а број

Атест
број

1.
2.
3.
.
.

Место и датум,

Потпис
М.П.

Напомена: Табела се попуњава у тренутку испоруке робе, образац је потребно само
потписати и оверити од стране понуђача.
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13. МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
Назив банке, адреса филијале издаваоца или службе
Корисник:
Датум:

(назив и адреса)
године

Гаранција за озбиљност понуде број

.

Обавештени смо да је
(у даљем тексту: Принципал),
одговарајући на Ваш позив за учешће на тендеру број
од
за
испоруку добара Челичне кугле за млевење руде, по набавци број 00001М/2014, поднео
Вама своју понуду број
од
.
У складу са Вашим условима, понуде морају бити праћене гаранцијом за озбиљност понуде.
На захтев принципала, ми (назив банке
овим
неопозиво гарантујемо да ћемо Вам платити износ 1% од укупне вредности понуде без
ПДВ-а (словима
) по пријему вашег позива у
писаној форми, у случају да наш Принципал, а Ваш понуђач:
- повуче своју понуду у току периода важности понуде,
- не потпише уговор, са Корисником гаранције, иако је његова понуда прихваћена као
најповољнија.
- не достави средство обезбеђења за добро извршење посла
Уз позив за плаћање, оверен аутентичним потписом представника корисника гаранције,
доставити документацију, којом се доказују горе наведени пропусти понуђача.
Ова гаранција важи најкасније до
понуде).

године (један дан дуже од истека опције

Сагласно томе, позив за плаћање по овој гаранцији морамо примити најкасније тог датума.
По истеку овог датума гаранција ће се сматрати неважећом и ништавном.
Потпис
Напомена:
Ако Понуђач поднесе гаранцију стране банке, та банка мора имати најмање ИБЦА
рејтинг АА
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14. ИЗЈАВА О НАМЕРАМА ПОСЛОВНЕ БАНКЕ У ВЕЗИ СА
ИЗДАВАЊЕМ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
У вези са позивом Наручиоца РТБ БОР-ГРУПА РТБ БОР ДОО - у реструктурирању, за
достављање понуде у поступку јавне набавке број 00001М/2014 „ Челичне кугле за млевење
руде бакра“, за потребе РТБ БОР-ГРУПА РТБ БОР ДОО- у реструктурирању, овим потврђујемо да
ћемо издати неопозиву, безусловну, наплативу на први позив и без права на приговор банкарску
гаранцију:
-за добро извршење посла, на износ од 10% (десет процената) укупне цене по Понуди
Понуђача _______________________________________________________(назив Понуђача)
без ПДВ – а, са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за
коначно извршење посла.
Гаранција ће бити издата за рачун Понуђача
из _, ул.

бр.

, уколико буде изабран по јавној набавци број 00001М/2014 најкасније у року

од 10 (десет) дана по закључењу Уговора о набавци добара.

Место и датум

М.П.

Потпис овлашћеног лица
пословне банке
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15. ИЗЈАВА О НАМЕРАМА ПОСЛОВНЕ БАНКЕ У ВЕЗИ СА
ИЗДАВАЊЕМ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА
За: Предузеће РТБ БОР – ГРУПА РТБ БОР ДОО - у реструктурирању, Ђорђа Вајферта 29 , 19210
Бор
Будући да се, у складу са Уговором бр.________од ________ (датум) (клаузула авансно плаћање)
___________ (назив и адреса Извођач) (даље у тексту "Уговарач") обавезао да ће депоновати
банкарску гаранцију______________________ (навести Наручиоца), као средство финасијског
обезбеђења за потпуно и тачно извршење уговорних обавеза за које је предвиђено авансно
плаћање, издате од стране банке прихватљиве за Наручиоца, на укупан износ аванса, сагласни
смо да Уговарачу дамо авансну гаранцију.
Ми, ___________(назив банке) (у даљем тексту: Гарант), по налогу Уговарача, безусловно и
неопозиво гарантујемо, не само као јемац већ и као главни дужник, плаћање Наруучиоцу
(назив Наручиоца), његов први позив и без протеста, одбацујући било какво право на примедбу
са наше стране и без обавезе претходног потраживанја Наручиоца према Уговарачу, у износу
који не премашује________ (износ Гаранције бројем и словима). Такав износ се плаћа истом
врстом валуте којом је предвиђено плаћање уговорене цене.
Надаље смо сагласни да нас било каква измена, допуна или друга модификација рокова и услова
Уговора или послова који се по њему извршавају или било ког уговорног документа између Вас и
Уговарача неће ослободити било које обавезе по овој гаранцији и овим одбацујемо прихватање
таквог обавештења о било којој измени, допуни или другој модификацији.
Ова гаранција ступа на снагу од датума извршеног авансног плаћања по Уговору до момента
потпуног правдања аванса датог по овом Уговору.

Место и датум:
__________________________

Пословна банка:
___________________________
(штампано име и презиме одговорног лица)

______________________________________

М.П.

(потпис одговорног лица)
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16. ДОКАЗ ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА
(доказ да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом)
за 2011., 2012. и 2013. годину
Продавац предметних добара:
(пун назив и адреса)
Купац предметних добара:
(пун назив и адреса)
Лице за контакт:
(име, презиме, контакт телефон)
Овим потврђујем да су челичне кугле испоручене у уговореном року, обиму и
квалитету и да није било рекламација на исте.
Број и година
реализованог уговора
(фактуре)

Вредност испоручених
добара у динарима без
урачунатог ПДВ-а

Период (година) испоруке

Место:
Датум:

Купац
М. П.
(Потпис)

У случају више доказа формулар копирати.
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17. САДРЖАЈ ПРИЛОГА
Документација која се доставља у поступку набавке садржи:

1.
2.
3.
4.
5.
..
..
..
..
..
..

Место: ____________
Датум: ________________________

Понуђач или
Представник групе понуђача
_ ___________________
(потпис)

страна 34 од 39

18. МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ДОБАРА
ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 00001М/2014
Закључен између
РТБ БОР ГРУПА - РТБ БОР ДОО БОР, матични број 07130562, ПИБ 100570195.ул. Ђорђа
Вајферта бр. 29., 19210 Бор, које заступа заменик генералног директора за маркетинг, економику и
финансије, Мирјана Антић, дипл.ецц, по пуномоћју бр.:В-02/14 од 06.02.2014.године (у даљем тексту:
КУПАЦ)
и
………………………………………………………………………………………………………..

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.

Предмет овог Уговора је купопродаја челичних кугли за млинове  60 мм и  40 мм у количини
од:
-60 мм, ___________ т
-40 мм цца

____________ т

у периоду октобар-децембар 2014.године.
Продавац се обавезује да, у периоду укупног рока испоруке из члана 2. овог Уговора, добра из става
1. овог члана испоручује уговореног квалитета, у свему према својој понуди број ___________ од
______________, техничкој спецификацији из конкурсне документације, важећим прописима,
техничким условима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту добара, упутствима
овлашћених лица Купца, правилима струке и одредбама овог Уговора.

ДИНАМИКА И РОК ИСПОРУКЕ
Члан 2.
Продавац се обавезује да уговорена добра испоручује Купцу на следећи начин: Прва испорука
најкасније 60 дана од дана потписивања Уговора, а свака следећа испорука сукцесивно, у року од 30
дана од дана претходне испоруке (Тачка 3.10.2. конкурсне документације).
Продавац је обавезан да на свом лагеру увек држи једномесечне потребе купца уговорених добара.
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ПАРИТЕТ ИСПОРУКЕ
Члан 3.
ПРОДАВАЦ ће КУПЦУ испоручити челичне кугле из члана 1. овог Уговора на паритету ф-цо, ДДП
или ДАП Бор/Мајданпек.

ЦЕНА
Члан 4.
Цена челичних кугли из члана 1. овог Уговора и на паритету из члана 3. овог Уговора је _______ .
Цена је без обрачунатог ПДВ-а који ће се обрачунавати у складу са законским прописима.

ПЛАЋАЊЕ И ФАКТУРИСАЊЕ
Члан 5.
а) домаћи понуђач – одложено плаћање
Купац се обавезује да по извршеној испоруци уговорених добара из члана 1. овог Уговора, исплати
Продавцу вредност стварно испоручених добара са ПДВ-ом, по месечној поруџбеници Купца, по
ценама из члана 4. овог Уговора, на основу фактуре Продавца, оверене од стране овлашћеног лица
Купца и Записника о примопредаји потписаног без примедбе од стране овлашћеног лица Купца у
року до 30 дана од дана фактурисања.
Продавац је обавезан да фактуру достави у року од 5 (пет) дана од дана испоруке добара из става 1.
овог члана, са Записником о примопредаји из претходног става.
б) страни понуђач – одложено плаћање
Купац се обавезује да по извршеној испоруци уговорених добара из члана 1. овог Уговора, исплати
Продавцу вредност стварно испоручених добара, по месечној поруџбеници Купца, по ценама из
члана 4. овог Уговора, на основу фактуре Продавца, и царинске декларације (ЈЦИ) у року до 30 дана
од дана фактурисања, по инструкцијама Продавца датим у фактури Продавца.
в) домаћи/страни понуђач – авансно плаћање

Купац се обавезује да пре сваке месечне испоруке уговорених добара из члана 1. овог
Уговора, по месечној поруџбеници и по ценама из члана 4. овог Уговора, по инструкцијама
Продавца, плати Продавцу на основу издатог авансног предрачуна, вредност месечне
поруџбенице.
Продавац се обавезује да пре уплате аванса од стране Купца, достави Купцу банкарску
гаранцију за повраћај авансног плаћања у износу који не прелази вредност месечне
уговорене испоруке, и то најмање пет дана пре уплате аванса по авансном предрачуну.
Купац ће одмах, по пријему банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, извршити
уплату аванса.
Рок важења ове банкарске гаранције је најмање до момента потпуног правдања аванса.
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Све таксе и даџбине у земљи Купца падају на терет Купца док све таксе и даџбине у земљи Продавца
падају на терет Продавца.
Сви банкарски трошкови у земљи Купца падају на терет Купца а сви банкарски трошкови у земљи
продавца падају на терет Продавца.

УГОВОРНА КАЗНА
Члан 6.
Уколико ПРОДАВАЦ не испоштује динамику испоруке челичних кугли, коју му достави КУПАЦ
сходно члану 2. овог Уговора и уколико испорука касни више од 10 дана, ПРОДАВАЦ ће морати да
плати уговорну казну у износу од 0,5 % од укупне вредности робе чија испорука касни, за сваки дан
таквог закашњења, али не више од 10% од укупне вредности робе чија испорука касни.

КВАЛИТЕТ
Члан 7.
Продавац гарантује да ће челичне кугле из члана 1. овог Уговора бити испоручене према захтеваном
квалитету по техничкој спецификацији из конкурсне документације (Тачка 11.)

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 8.
Средство обезбеђења за добро извршење посла
ПРОДАВАЦ је обавезан да најкасније у року од 10 (десет) дана од потписивања овог Уговора,
КУПЦУ достави банкарску гаранцију за добро извршење посла на износ од 10% уговорене цене без
ПДВ-а са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, са
клаузулама “неопозива,безусловна,наплатива на први позив и без права на приговор”.

КВАНТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ РОБЕ
Члан 9.
Количину испоручених челичних кугли КУПАЦ ће проверити мерењем на званичној ваги РТБ-а Бор
а што ће бити доказано од стране овлашћене куће за контролу квантитета и квалитета ангажоване од
стране КУПЦА..У случају одступања примљених количина челичних кугли а које се утврде преко
званичне ваге РТБ-а Бор за више од 2%, КУПАЦ и ПРОДАВАЦ ће се договорити о начину
решавања насталог спора у року од 5 дана од дана писане рекламације КУПЦА на примљене
количине.
Челичне кугле се испоручују, паковане на следећи начин _______________________________
Квалитативни пријем робе, врши се од стране овлашћене куће за контролу квантитета и квалитета,
ангажоване од стране КУПЦА. Овлашћена кућа је обавезна да из сваке испоруке издвоји 5 ком.
челичних кугли са различитог места из превозног средства (у присуству ПРОДАВЦА и КУПЦА) и
да притом евидентира бр. отпремнице, количину, датум, регистарски број возила и број издвојених
узорака.
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Овлашћена кућа издаје Цертификат о утврђеном квалитету-тврдоћи челичних кугли. У случају
одступања од Уговореног квалитета из члана 7. овог Уговора, КУПАЦ ће ПРОДАВЦУ извршити
умањење цена од 1,5 % за сваку јединицу смањене тврдоће.
Просечно утврђена тврдоћа је основ за обрачун, с тим што минималне вредности тврдоће челичних
кугли не смеју да буду испод Уговореног квалитета из члана 7. овог Уговора. ПРОДАВАЦ даје
гаранцију од лома.. Гаранција од лома, важи за стандардне и нормалне услове рада млина. У случају
лома преко 2% ПРОДАВАЦ ће извршити бесплатну замену свих количина које прелазе 2%.
ПРОДАВАЦ даје гаранцију и за све нове испоручене кугле неправилног облика .
ПРОДАВАЦ има право да у случају рекламације квантитета или квалитета од стране КУПЦА
ангажује независну овлашћену кућу за контролу квантитета и квалитета.
ВИША СИЛА
Члан 10.
Као случај више силе, сматраће се сви догађаји, који би настали у периоду извршења Уговора, а
налазили би се изван контроле ПРОДАВЦА и КУПЦА, а који су непредвидљиви у моменту
закључења Уговора, и не могу се избећи.
Посебно ће се сматрати као случај више силе све природне катастрофе, пожари, експлозије, и остали
догађаји који ће се споразумно признати као такви између ПРОДАВЦА и КУПЦА.
Случај више силе ослобађа уговорне стране њихових обавеза и ниједна страна нема право да захтева
плаћање обештећења за време трајања више силе.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 11.

Купац може путем писаног обавештења које ће упутити Продавцу раскинути овај Уговор и
то:
1. ако Продавац не изврши испоруку добара у целости и у роковима из члана 2. овог
Уговора;
2. ако Продавац не изврши неку од осталих обавеза по овом Уговору.
3. из других разлога предвиђеним законом.
Уговор се сматра раскинутим даном пријема писаног обавештења о раскиду Уговора.
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
За све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одговарајући законски прописи.
Члан 13.
Сви евентуални спорови решаваће се споразумно, а уколико то није могуће, уговорне стране
уговарају надлежност Привредног суда у Зајечару (за домаће понуђаче), односно Спољнотрговинске
арбитраже при Привредној комори у Београду уз примену прописа Републике Србије. (за стране
понуђаче)
Члан 14.
Уговор ступа на снагу, даном обостраног потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна.
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Члан 15.
Све евентуалне измене и допуне овог уговора пуноважне су уколико су учињене у писаној форми,
сагласношћу воља уговорних страна, анексом овог уговора.
Члан 16.
Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, за сваку уговорну страну по два (2).

КУПАЦ

______________________

ПРОДАВАЦ

______________________
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