ГРАДСКА О П Ш Т И Н А МЕДИЈАНА
ул. Париске комуне бб
18000 Ниш
www.medijana.org.rs

На основу члана 7. став 1. тачка 13. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
Одлуке о
покретању поступка набавке бр. 39 ( 2.2.47), заведене под бројем 031-2/ 921 2017 од 09.08.2017. године и Решења о образовању комисије за спровођење
поступка набавке, заведеног под бројем 031-2/922 -2017/01 од 09.08.2017.
године, припремљена је:

ДОКУМЕНТАЦИЈА
бр. 04/3-273-2017/02

за
набавку број 37 ( 2.2.47) - пружање финансијске услуге – набавка кредита
у износу од 7.984.615 динара за финансирање дефицита текуће ликвидности

Крајњи рок за подношење понуда
Отварање понуда

Датум и време
05.09.2017. у 12:00
05.09.2017. у 12:15

У Нишу, август 2017. године

ОБРАЗАЦ БРОЈ 1

ПОДНОСИЛАЦ:
Назив:__________________________________________________________________
Адреса седишта: _________________________________________________________
Контакт особа:___________________________________________________________
Телефон/телефакс:_______________________________________________________
е–mail:_________________________________________________________________
ПРИМАЛАЦ:
ГРАДСКА ОПШТИНА МЕДИЈАНА
ул. Париске комуне бб,
18000 НИШ

ПОНУДА
ЗА
набавку број 37 ( 2.2.47) - пружање финансијске услуге – набавка кредита
за финансирање дефицита текуће ликвидности

НЕ ОТВАРАТИ!
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I КРЕДИТНИ ЗАХТЕВ
1.
Корисник кредита је Градска општина Медијана са седиштем у Нишу, улица
Париске комуне бб, Одговорна особа (потписник уговора): Председник општине, Милан
Крстић, ПИБ: 103618277; Матични бр: 17614703, шифра делатности 8411, државни орган –
орган локалне самоуправе, Рачун за извршење буџета Градска општине Медијана број
840-223640-60.
2.

Правни основ задуживања:
- Статут Градске општине Медијана,
- Мишљење Министарства финансија РС о задуживању Градске општине Медијана
бр. 401-835/2017-001од 23.05.2017. године,
- Одлука Скупштине Градске општине Медијана бр. 06-39/2017 од 08.06.2017.
године о задуживању за финансирање дефицита текуће ликвидности,
Одлука о измени одлуке о буџету Градске општине Медијана за 2017. годину бр.
06/36-2017 од 08.06.2017. године ,
- План набавки Градске општине Медијана за 2017. годину, са изменом плана
набавки Градске општине Медијана за 2017. годину, број 031-2/684-2017/01 од 09.06.2017.
године.
-

3.

Подаци о крајњем кориснику кредита: Градска општина Медијана.

4.
Намена кредита:
Кредит у износу од 7.984.615 динара за финансирање дефицита текуће ликвидности
5.

Рок коришћења кредита:
Краткорочни револвинг кредит до краја текуће буџетске 2017. године (3 месеца
отплате); рок до ког корисник кредита планира да врати главницу узетог кредита, плати
укупну камату на повучена средства, као и све трошкове кредита.
6.

Период почека („grace” период): без „grace” периода

7.

План (начин и рок) повлачења кредита:
Начин повлачења средстава кредита је сукцесивно у траншама у року од 5 дана
од дана достављања сваког појединачног захтева наручиоца са свом потребном
документацијом.
Рок расположивости кредита рачунаће се од дана закључења уговора
Наручилац ће отплату главнице и камате вршити у једнаким месечним ратама у
периоду до краја текуће буџетске 2017. Године, односно најкасније до 29.12.2017. године.

8. Предмет јавне набавке је пружање финансијске услуге – набавка Кредита у износу од
7.984.615,00 динара за финансирање дефицита текуће ликвидности“.
9. Динамика отплате кредита:
Корисник кредита ће отплату главнице и камате до краја текуће буџетске 2017.
године, односно најкасније до 29.12.2017. године.
10.

Средства обезбеђења за уредну отплату кредита: Менице Градске општине Медијана

11.

Обавезе Корисника кредита су следеће:
- Достављање усвојене одлуке о буџету са планираним апропријацијама за отплату
кредита за 2017. год.
- Достављање одлуке о завршном рачуну буџета за 2016. Годину и годишњих
финансијских извештаја локалне самоуправе за.
- Достављање полугодишњих извештаја о извршењу буџета за 2017. годину.
12.
Обавезе банке су и следеће:
- редовно извештавање корисника кредита о свим променама на рачуну кредита,
рачунима обавеза по кредиту, као и на рачунима депозита.
- благовремено обавештавање о изменама пословне политике банке, које могу
проузроковати измену уговорених услова коришћења кредита, уз могућност корисника
кредита да откаже коришћење услуга банке, без додатних трошкова,
- да омогући кориснику кредита да избегне додатне трошкове задуживања, услед
немогућности да искористи читав износ одобреног кредита из објективних разлога, који
нису могли да се предвиде у тренутку набавке кредита.
13.

Износ провизије и других трошкова:
Неприхватљив је трошак обраде кредитза за наручиоца и други трошкови (нпр.
накнаде за: мониторинг, неискоришћена средства) нису прихватљиви за наручиоца и не
улазе у трошкове.Трошкови кредитног бироа падају на терет понуђача.
Наручилац не прихвата, као услов одобравања кредита од стране понуђача, отварање
текућег рачуна код понуђача, као ни стављање у депозит било каквих финансијских
средстава, односно понуђачи не могу условљавати одобравање кредита обављањем
других банкарских услуга, као на пример вршење платног промета, девизно пословање и
сл., а не могу ограничавати ни право наручиоца на узимање других кредита код других
понуђача.

14.
Корисник кредита наводи могућност превремене отплате кредита, док трошкови
накнаде превремене отплате нису прихватљиви и не улазе у трошкове корисника кредита.
15.
Рок одобравања кредита је одмах након потписивања уговора од стране обеју
уговорних страна.
16.
Кредит је краткорочни, динарски револвинг кредит. Повлачење средстава у транша,
а. без трошкова обраде кредита , а остале пратеће трошкове не исказати пре повлачења
прве транше.
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Ефективну каматну стопу (ЕКС) као цену кредита изразити у % на годишњем нивоу.
Обрачун ефективне каматне стопе мора бити документован планом отплате кредита који
понуђач прилаже уз понуду.
Номиналну каматну стопу (НКС) исказати у % на годишњем нивоу. Понуђачи имају
могућност да понуђени кредит вежу за тромесечни (3М ЕУРИБОР), шестомесечни (6М
ЕУРИБОР), или дванаестомесечни (12М ЕУРИБОР) а корисник кредита ће, примењујући
критеријум најниже понуђене цена кредита, рангирати понуде понуђача према апсолутном
износу збира камате и трошкова кредита који је исказан у обрасцу понуде.
Корисник кредита прецизира датум 31.08.2017. године за узимање референтне
каматне стопе – еурибора, како би била обезбеђена равноправност понуђача.
Ради упоредивости понуда у циљу избора најповољније понуде као и довођења
понуда различитих понуђача у исти положај, понуђачи су у обавези да приликом анализе и
израде плана отплате кредита за датум повлачења кредита, одједном, хипотетички
користе 10.09.2017. године.
За обрачун каматне стопе користити конформни метод.
17.
Обрачун ефективне каматне стопе мора бити документован планом отплате кредита
који је израђен по методологији Народне банке Србије, који се прилаже уз образац понуде.
Свака страна плана отплате кредита мора бити парафирана и оверена од стране
овлашћеног лица понуђача. Укупан износ набавке кредита представља укупне обавезе
Корисника кредита по основу главнице, камате и трошкова, до коначне отплате кредита и
мора бити исказан у апсолутном износу.
Такође, уз понуду понуђач доставља и предлог односно нацрт уговора о кредиту који
мора да садржи све основне захтеве наручиоца формиране у овом кредитном захтеву и
овој конкурсној документацији, као и све услове који су идентични са условима које је
понуђач исказао у самом обрасцу понуде.
Након спроведеног поступка набавке корисник кредита ће пре закључења уговора
исти доставити на сагласност Већу Градске општине Медујана.
18.
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена кредита у апсолутном
износу.

Дана ____.____. 2017. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ ПOНУДЕ
Поступак набавке број 37 ( 2.2.47) - Пружање финансијске услуге – Кредит за
Финансирање дефицита текуће ликвидности
Број понуде
Назив понуђача/понуђача носиоца посла
Адреса седишта
Особазаконтакт
Одговорна особа (потписник уговора)
Телефон и телефакс
е-mail
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Предмет јавне набавке извршићемо: (у зависности од наступа заокружити и попунити једну
од понуђених опција):
а) самостално;
б) заједнички са партнерима:
Назив понуђача из групе понуђача-члана 1
Адреса седишта
Одговорна особа
Телефон
е-mail
Текући рачун и назив банке
Матични број / ПИБ
Назив понуђача из групе понуђача-члана 2
Адреса седишта
Одговорна особа
Телефон
е-mail
Текући рачун и назив банке
Матични број / ПИБ
I

УСЛОВИ ЗАДУЖИВАЊА:
Износ кредита: 7.984.615 динара

II

НОМИНАЛНА КАМАТНА СТОПА
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У % на годишњем нивоу_____________
_____ БЕЛИБОР + ____________________%

Напомена: Понуђач уписује тромесечни (3М), шестомесечни (6М) БЕЛИБОР, или
дванаестомесечни (12М) БЕЛИИБОР у зависности од тога, за који се одлучио.
III

ТРОШКОВИ КРЕДИТА (провизије, накнаде и сл.)
Понуђач је у обавези да искаже појединачно све трошкове (накнаде, провизије,
осигурања и сл.) у процентуалном износу од износа одобреног кредита, као и

___________________________________ висина ________________%
Укупан износ свих трошкова кредита је ______% од износа одобреног кредита.
Без трошкова обраде кредита.
IV

ЕФЕКТИВНА КАМАТНА СТОПА ________% на годишњем нивоу.

НАПОМЕНА: Понуђене каматне стопе морају бити исказане на две децимале!
V
УКУПАН ИЗНОС КАМАТЕ И ТРОШКОВА у апсолутном износу
(камата+трошкови)
_____________________ динара
Камата______________________ динара
Без трошкова обраде кредита.
VI УКУПАН ИЗНОС НАБАВКЕ КРЕДИТА (главница+камата+трошкови) у апсолутном
износу :
_____________________ динара
Главница____________________ динара
Камата______________________ динара
Без трошкова обраде кредита

VII

ИНСТРУМЕНТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КРЕДИТА
-

Менице Градске општине Медијана.
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VIII

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

_____ (словима: _______________________) дана од дана јавног отварања
понуда (не може бити краћи од 60 дана).
IX РОК ОДОБРАВАЊА КРЕДИТА је одмах након потписивања уговора од стране
обеју уговорних страна.

Дана ____.____. 2017. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Понуда може бити дата и на меморандуму понуђача, у ком случају
она мора да садржи све податке наведене у Обрасцу понуде.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да претходно попуњен Образац понуде потпишу и печатом овере сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача
из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Образац понуде.
У случају подношења понуде понуђача с већим бројем подизвршиоца,
односно заједничке понуде с већим бројем понуђача из групе понуђача
(члановима), копирати прву страну Обрасца понуде и исту попунити.
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