ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР
ПРОИЗВОЂАЧА ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР

У оквиру документације садржани су елементи: техничке спецификације, начин
доказивања испуњености захтеваних услова из Јавног позива, изјава произвођача да
прихвата услове из јавног позива и пратеће документације као и образац структуре
понуђене цене.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Спецификација садржи:
-

спецификацију материјала,
скице, односно техничке цртеже предмета јавног позива,
финални изглед заштитиног рама са нанетом фарбом, брендиран и обележен
идентификационом плочицом.
Типове и моделе трактора на које је могуће монтирати заштитни рам

Спецификација материјала:

позиција количина назив
1
2 Косник
2
2 Универзална плоча
3
2 Трапез
Цев - 60х80х1560 дебљине зида
4
2 4mm
5
1 Цев - 60х80х815 дебљине 4mm
6
1 Цев - 50х50х695 дебљине 3mm
7
2 Косник - двоструки
8
1 Л профил - п. Леви
9
1 Л профил - п. Десни
Л профил - з. Леви хладно
10
1 обликован
11
1 Л профил - з. десни

Габаритне димензије рама су 1644х1013.

габаритне димензије
200х140х4
170х240х20
356х222х6

напомена
S235
S235
S235

360х130х4
60х75 дужине 188 ≠ 6mm
60х75 дужине 188 ≠ 6mm

S235
S235
S235
S235
S235
S235

60х74 дужине 163 ≠ 6mm
60х74 дужине 163 ≠ 6mm

S235
S235

Скице - технички цртежи

Везивање за структуру трактора се врши преко две узенгије и 4 вијака M16x115 8.8, и
одговарајућих подлошки и навртки квалитета 8 (8 сетова).

Финални изглед заштитиног рама

Фарбање:

Рамови морају бити офарбани црвеном бојом у два слоја. Сви произведени комади по
предметном јавном позиву морају имати унификовану боју исте нијансе.
Пре почетка фарбе Агенција за безбедност саобраћај даје писану сагласност на нијансу
црвене боје. Без сагласност Агенције на нијансу боје за рам, произвођач не сме почети
фарбање.

Брендирање:

Брендирање ће се о трошку произвођача вршити фолијом одговарајућег квалитета у
складу са карактеристикама жига који је заштићен код Завода за интелектуалну својину,
позиција обележавања као на слици.
Ознака боја:
-

Црвена – PANTONE 485C
Плава – PANTONE Viloet C
Сива – PANTONE Cool Gray 10C
Црна – PANTONE Hexachrome Black C

Произвођач се обавезује да пре брендирања претходно прибави писану сагласност на
изглед и квалитет бренд ознаке од стране Агенције за безбедност саобраћаја.

Плочица:
Метална димензије 60*40 која мора садржати податке као на слици.
Шифра односно идентификациони број садржи три карактера као шифру произвођача и
шест карактера који означавају серијски број.
Сваки серијски број једнозначно идентификује рам и не сме се понављати.
Идентификациони број мора бити поред плочице утиснут и на самом раму, на бочном
десном носачу на средини са унутрашње стране.

Типови и модели трактора на које је могуће монтирати заштитни рам:

Врста

Модел

тип
2/4WD

533

2WD

539

2WD

540

2WD

542

2WD

542 de luxe

2WD

542 de luxe

4WD

549 de luxe

2WD

549 de luxe

4WD

IMT

Контрола квалитета и саобразности

Наручилац ће у току производње, без претходне најаве и то методом случајног узорка
извршити деструктивно испитивање квалитета и саобразности на два готова производа.
Трошкови деструктивног испитивања падају на терет Понуђача и обухватају:
-

Трошкове производње два заштитна рама за употребљавани трактор,
Трошкове транспорта до једног од два испитна места: Машинског факултета у
Београду и/или Пољопривредног факултета у Новом Саду, и
Трошкове испитивања и издавања извештаја

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ ПРОСТОРНИХ И КАДРОВСКИХ УСЛОВА ИЗ
ЈАВНОГ ПОЗИВА:

Докази у погледу опреме:
1. Картица основних средстава са потписом одговорног лица, или копија рачуна или
уговора о закупу/лизингу, или други доказ из кога се може недвосмислено
утврдити да подносилац пријаве поседује тражену опрему.
Докази у погледу кадрова:
1. Уговор о раду, Уговор о делу, Уговор о привременим и повременим пословима,
Уговор о допунском раду или било којој врсти радног ангажовања лица чија
стручна спрема одговара условима из јавног позива.
2. Диплома о стеченом образовању у складу са условима из јавног позива, уколико
је диплома издата на страном језику доставити превод дипломе од стране сталног
судског тумача.

3. Копија важећих сертификата са овереним преводом на српски језик од стране
сталног судског тумача (уколико су сертификати на страном језику).
Докази у погледу сертификата:
1. Копија важећих сертификата издатих правном лицу са овереним преводом на
српски језик од стране сталног судског тумача (уколико су сертификати на
страном језику).
Докази у погледу просторних (смештајних) капацитета по регионима:
1. Доказ о праву својине, закупа, подзакупа, коришћења или други правни основ, из
кога се недвосмислено може утврдити да подносилац пријаве поседује просторни
капацитет за смештај и чување заштитних рамова за тракторе (лист
непокретности, уговор о поклону, уговор о закупу или подзакупу, уговор о
коришћењу, оставинско решење и др.).
Докази у погледу стечаја, ликвидације и принудне наплате :
1. Доказује се потврдом надлежног суда или другог надлежног органа.
Докази у погледу кривичне одговорности законског заступника правног лица:
1. Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре, не старијих од два месеца од
дана отварања пријава

Докази у погледу измирења обавеза према држави у складу са тач.8. Јавног позива:
1. уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, не старијих од
два месеца од дана отварања пријава

Напомена: У случају подношења заједничке понуде, потребно је доставити Уговор о
међусобним правима и обавезама чланова, одакле се недвосмислено може утврдити шта
су чије обавезе а све у складу са условима из јавног позива и пропратне документације.

Прилог 1.

Назив понуђача:____________________________
Место и адреса седишта понуђача:____________________________

Изјава
којом понуђач прихвата услове из јавног позива

Овим неопозиво изјављујемо да у потпуности прихватамо све услове из позива за
подношење понуда објављеног Јавног позива за избор произвођача заштитних рамова за
употребљавани трактор који је расписала Агенција за безбедност саобраћаја и који је
дана __.10.2022. године објављен у ___________________ као и на сајту Агенције
www.abs.gov.rs.

У, _______________

_______________________

Дана,____________

(Потпис овлашћеног лица)

Прилог 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Назив понуђача (пуно пословно име или скраћени назив
из одговарајућег регистра)
Седиште понуђача (улица, број, место)
Број понуде понуђача
Лице овлашћено за потписивање уговора
Матични број предузећа
Порески идентификациони број предузећа (ПИБ)

У складу са ЈАВНИМ ПОЗИВОМ ЗА ИЗБОР ПРОИЗВОЂАЧА ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА
УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР, прилажемо образац структуре цене:

Редни
број
1

1

Назив
2
Производња и
транспорт заштитног
рама (у свему у складу
са техничком
спецификацијом)

Јединица
мере

Количи
на

Цена по јединици
без ПДВ-а

Цена по једиици са ПДВом

3

4

5

6

ком

1

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:
УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (___%):
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом:

Упутство за попуњавање обрасца структуре понуђене цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре понуђене цене на следећи начин:
• У колонама број 1, 2. 3. и 4. назначени су редни број, назив, јединице мере и количине
предмета набавке.
• У колону број 5. понуђач уписује јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а;
• У колону број 6. понуђач уписује јединичну цену, исказану у динарима са ПДВ-ом;
- У понуђену цену морају бити укалкулисани сви зависни трошкови у складу са спецификацијом
предметне јавне набавке како стоји у спецификацији која је саставни део Јавног позива
Цена је фиксна и не може се мењати за све време важења уговора.

Рок израде рамова: _______________ дана од дана потписивања уговора ( не може бити дужи од
3 месеца од дана потписивања уговора)
Рок отпремања израђених рамова до најближег испитног места: ____________( не може бити
дужи од 3 дана од дана испостављања захтева од стране Агенције за безбедност саобраћаја)

Уколико два или више понуђача поднесу понуду са истом исту најповољнијом ценом,
предност при додели уговора ће имати произвођач који је понудио краћи рок израде
рамова. Уколико и по том критеријуму најповољније понуде буду једнаке, предност при
додели уговора имаће понуђач који је понудио краћи рок отпремања израђених рамова
до најближег испитног места.
У случају да и применом резервних критеријума није могуће донети одлуку о додели
уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.
Наручилац ће обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се
одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које су
најповољније након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних
критеријума

