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Јавна набавка мале вредности услуге: Одржавање друмских возила, у поступку јавне набавке
мале вредности по партијама, набавка бр. ЈНМВ/28

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12,
14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке мале вредности број ЈНМВ/28, деловодни број 1/2019-4144 од
16.08.2019.године, и Решења о образовању комисије за јавну набавку деловодни број
1/2019-4144/1 од 16.08.2019.године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку услуге: Одржавање друмских возила, у поступку јавне набавке мале
вредности по партијама, број набавке ЈНМВ/28.
Конкурсна документација садржи: 111 страна
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“
Адреса: Немањина бр.6
Интернет страница: www.srbcargo.rs
2. Врста поступка набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности по
партијама , у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет набавке
Предмет набавке бр. ЈНМВ/28 је : услуга – Одржавање друмских возила.
Ознака из ОРН: 50110000 –Услуге поправки и одртжавања моторних возила и
припадајуће опреме.
4. Циљ поступка
Поступак набавке се спроводи ради закључења уговора о набавци.
5. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговорa
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“ - најнижа јединична цена (без ПДВ-а) .
6. Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација може се преузети на следеће начине:
- са интернет странице наручиоца www.srbcargo.rsса
- са портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs
7. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде
Понуда се припрема и подноси у складу са Законом о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15), позивом за подношење понуда и конкурсном
документацијом.
Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15).
Пoнуда понуђача мора обухватити целокупну набавку
Понуђач је дужан да понуду сачини у свему према упутству наручиоца и да је достави
најкасније до 29.11.2019. год. до 10.00 часова (по локалном времену), без обзира на
начин подношења и то на адресу: "Србија Карго"а.д. - Центар за набавке и централна
стоваришта, ул.Немањина 6, 11000 Београд, Република Србија, или донети лично
у собу 510, на истој адреси.
Понуђач је у обавези да понуду достави у запечаћеном омоту - коверти, затворену на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара, на којој се, на предњој страни, ставља заводни печат понуђача, назначава број
и датум понуде и наводи текст: "Понуда за набавку услуге: Одржавање друмских
возила, набавка бр. ЈНМВ/28 - НЕ ОТВАРАТИ”.
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Понуђачи су дужни да на полеђини омота назначе назив, адресу, телефон, e-mail адресу
и име контакт особе.
Понуда достављена по истеку рока за подношење, сматраће се неблаговременом и
неће се отварати, а наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену
подносиоцу понуде, уз повратницу, са назнаком да је поднета неблаговременo.
Све цене у понуди морају бити исказане у динарима. Страни понуђачи могу цене
исказати у еврима. У овом случају, за прерачун у динаре, наручилац ће користити
одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије, на дан када је започето
отварање понуда.
8. Место, време и начин отварања понуда
Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за достављање понуда, тј.
29.11.2019. године, са почетком у 11.00 часова, у просторијама Наручиоца, "Србија
Карго", а.д. у Београду, ул.Немањина 6, канцеларија 533а на трећем спрату.
9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача.
Учесник у поступку јавног отварања понуда – понуђач, дужан је да најкасније на јавном
отварању понуда достави овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, са
подацима о лицу које је овлашћено да присуствује отварању и то: презиме и име, број
личне карте, СУП који је издао и ЈМБГ. За стране држављане обавезно је доставити
презиме и име, број пасоша и земљу из које долази.
10. Рок за доношење одлуке о додели уговора
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 10 дана од дана јавног
отварања понуда.
11. Контакт
Контакт:Центар за набавке и централна стоваришта, Београд, ул.Немањина 6, или
електронском поштом на адресу nabavke.kargo@srbrail.rs, радним даном од 8-16
часова
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II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
 Неопходно је да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним
следећим техничким капацитетима:
 сервисер (понуђач) мора да има овлашћење за сервисирање датог модела
возила, за возила која су у гарантном року (партијe 5 и 6);
 сервисер (понуђач) не мора да има овлашћење за сервисирање датог модела
возила, за возила која нису у гарантном року (остале партије);
 дa y мoмeнтy пoднoшeњa пoнyдe пoceдyje / кopиcти пocлoвни пpocтop мин.
80 м²;
 дa y мoмeнтy пoднoшeњa пoнyдe пoceдyje / кopиcти мин. 100 м², пpocтopа зa
бeзбeднo пapкиpaњe вoзилa (закључавање или портирска служба);
 да y мoмeнтy пoднoшeњa пoнyдe пoceдyje / кopиcти минимално 2. радна
независна ауто места;
 да поседује минимално 1. стубну или маказасту дизалицу;
 да поседује електроничку дијагностику за моделе возила из Списка возила
''Србија Карго'' а.д.;
 да поседује опрему за сервисирање клима уређаја;
 да поседује опрему за вршење вулканизерских услуга;
 да поседује линију техничког прегледа
 да поседује шлеп службу која може опслужити све врсте возила ''Србија Карго''
а.д., доступно (0-24 часа)
 да је спреман да врши примопредају возила сваког радног дана од 8-20 часова,
суботом од 8-15 часова.
Потенцијалне операције на возилу са дизел мотором (ЕД)

Р. бр.

Операција

2
3
4

Замена и доливање уља у мотору, мењачу и
хидраулици
Замена и доливање расхладне течности
Замена свих каишева, затезача и водене пумпе
Замена кочних клешта и добоша

5

Замена предњих и задњих плочица или пакнова

6

Замена предњих и задњих амортизера

7

Замена делова огибљења и силен блокова

8

Замена крајева спона или кугли

9

Замена рамена или стабилизатора

10

Замена предњих и задњих лежајева

11

Замена хомокинетичких зглобова

12

Замена дизни грејача

13

Сервис електрике и електронике

14

Сервис турбо компресора

15

Сервис пумпе високог притиска

16

Сервис серво пумпе и летве волана

1

Цена
норма
часа
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19

Генерални ремонт и сервисирање мотора
Генерални ремонт и сервисирање мењача и
диференци.
Ремонт алтернатора

20

Ремонт алнасера

21

Сервис клима уређаја

22

Лимарски радови

23

Лакирерски радови
*Замена пнеуматика и балансирање
(Пнеуматике обезбеђује Наручилац услуге)

17
18

24

Потенцијалне операције на возилу са бензинским мотором (БМБ)

Рд. бр.

Операција

4

Замена уља у мотору, мењачу и хидраулици
Замена и доливање расхладне течности
Замена свих каишева и затезача, свећица и водене
пумпе
Замена клешта и добоша

5

Замена предњих и задњих плочица или пакнова

6

Замена предњих и задњих амортизера

7

Замена делова огибљења и силен блокова

8

Замена крајева спона или кугли

9

Замена рамена или стабилизатора

10

Замена предњих и задњих лежајева

11

Замена хомокинетичких зглобова

12

Сервис бензинске пумпе и система за гориво

13

Сервис серво пумпе и летве волана

14

Сервис електрике и електронике

15

Сервис турбо компресора

16

Генерални ремонт и сервисирање мотора

17

Генерални ремонт и сервисирање мењача

18

Ремонт алтернатора

19

Ремонт алансера

20

Сервис клима уређаја

21

Лимарски радови

22

Лакирерски радови
*Замена пнеуматика и балансирање
(Пнеуматике обезбеђује Наручилац услуге)

1
2
3

23

Цена
норма
часа
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SPISAK DRUMSKIH VOZILA ’’SRBIJA KARGO’’ a.d.
(Adrese domicila vozila sa brojem partije)
Rd.
Br.

TIP
VOZILA

MARKA VOZILA

REGIST.
OZNAKE

MESTO

ADRESA DOMICILA

PARTIJA
Br.

1

Teretno

FAP 13.18

BG 874 UB

Subotica

Bose Milićević br. 8

1

2

Teretno

Zastava Turbo
Rival 35.10

BG 575 KF

Subotica

Bose Milićević br. 8

1

3

Teretno

Zastava Turbo
Rival 35.12

BG 1294 BR

Novi Sad

Ložionička br.7

1

4

Teretno

Euro Zeta 85.14
BN

BG 1097 FV

Novi Sad

Ložionička br.7

1

5

Teretno

Zastava Turbo
Rival 35.12

BG 1297 AK

Novi Sad

Poenkarova br. 9

1

6

Teretno

Zastava Turbo
Zeta 85.14

BG 1431 KN

Ruma

Železnička BB

1

7

Putničko

Audi A4 1.8

BG 1012 CĐ

Ruma

Železnička BB

1

8

Putničko

Škoda Fabia 1.2

BG 558 MH

Zrenjan.

Dr. Vase Savića br. 2

1

9

Putničko

Škoda Fabia 1.2

BG 1564 GK

Pančevo

Trg mučenika br. 1

1

10

Putničko

Fiat Ducato
Panorama

BG 972 ŽR

Beograd

Nemanjina br. 6

2

11

Putničko

Škoda Super B
1.9 TDI

BG 1522 TP

Beograd

Nemanjina br. 6

2

12

Putničko

Škoda Octavia 1.9
TDI

BG 1244 PG

Beograd

Nemanjina br. 6

2

13

Putničko

Škoda Fabia 1.4

BG 1160 OP

Beograd

Nemanjina br. 6

2

14

Putničko

Škoda Fabia 1.2

BG 558 RT

Beograd

Nemanjina br. 6

2

15

Putničko

Škoda Fabia 1.2

BG 558 SG

Beograd

Nemanjina br. 6

2

16

Putničko

Renault Traffic

BG 785 ĐE

Beograd

Lole Ribara br. 2-5

2

17

Teretno

FAP 13.18

BG 874 TČ

Beograd

Lole Ribara br. 2-5

2

18

Teretno

Fiat Ducato 2.3
furgon

BG 021 TA

Beograd

Lole Ribara br. 2-5

2

19

Teretno

FAP 13.18

BG 037 TE

Beograd

Lole Ribara br. 2-5

2
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20

Putničko

Fiat Ducato
Panorama

BG 733 ČH

Beograd

Lole Ribara br. 2-5

2

21

Putničko

Fiat Ducato
Panorama

BG 143 FK

Užice

Gl. Železnička stanica

3

22

Teretno

Zastava Turbo
Rival 35.10

BG 046 UG

Požega

Visibabska br.3

3

23

Teretno

Zastava Turbo
Rival 49.10

BG 575 KG

Požega

Visibabska br.3

3

24

Teretno

Euro Zeta 85.14
BN

BG 1210 XF

Požega

Visibabska br.3

3

25

Teretno

Fiat Ducato 2.3
furgon

BG 1240 TG

Kraljevo

Industrijska br. 2

3

26

Teretno

Zastava Turbo
Rival 49.10

BG 575 MZ

Kraljevo

Industrijska br. 2

3

27

Putničko

Daewoo Cielo 1.5

BG 1050 ML

Kraljevo

Hajduk Veljkova br.
66

3

28

Teretno

Fiat Ducato
Panorama

BG 1688 ZP

Požarevac

Knez Milošev venac
BB

3

29

Putničko

Fiat Ducato
Panorama

BG 137 FN

Požarevac

Radinac

3

30

Teretno

Zastava Turbo
Rival 49.10

BG 1586 UD

V. Plana

Dragoljuba
Despotovića br. 1

3

31

Putničko

Fiat Ducato
Panorama

BG 952 JC

Niš

Sarajevska br. 22

4

32

Teretno

Iveko ML 120 E
18

BG 017 BE

Niš

Sarajevska br. 22

4

33

Teretno

Zastava Turbo
Rival 35.10

BG 1210 ZE

Niš

Sarajevska br. 22

4

34

Putničko

Dacia logan 1.5
dci

BG 1601 LX

Niš

Sarajevska br. 22

4

35

Putničko

Hyundai VH-1

BG 1234 RU

Niš

Sarajevska br. 22

4

36

Putničko

Peugeot Expert

BG 1062 ĆS

Zaječar

Železnička BB

4

37

Putničko

Fiat 500 L 1.6 jtd

BG 1059 GY

Beograd

Lole Ribara br. 2-5

5

38

Putničko

Fiat 500 L 1.6 jtd

BG 1097 OČ

Subotica

Bose Milićević br. 8

5
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39

Putničko

Fiat 500 L 1.6 jtd

BG 1060 SE

Novi Sad

Ložionička br.7

5

40

Putničko

Fiat 500 L 1.6 jtd

BG 1060 SC

Ruma

Železnička BB

5

41

Putničko

Fiat 500 L 1.6 jtd

BG 1097 OF

Zrenjan.

Dr. Vase Savića br. 2

5

42

Putničko

Fiat 500 L 1.6 jtd

BG 1097 OĆ

Užice

Gl. Železnička stanica

5

43

Putničko

Fiat 500 L 1.6 jtd

BG 1060 SD

Kraljevo

Industrijska br. 2

5

44

Putničko

Fiat 500 L 1.6 jtd

BG 1060 SA

Niš

Sarajevska br. 22

5

45

Putničko

Fiat 500 L 1.6 jtd

BG 1097 OĐ

Zaječar

Železnička BB

5

46

Putničko

Fiat 500 L 1.6 jtd

BG 1097 OE

Lapovo

Gl. Železnička st.

5

47

Putničko

Škoda Super B
2.0 TDI

BG 1355 LI

Beograd

Nemanjina br. 6

6

48

Putničko

Škoda Octavia 1.6
TDI

BG 1355 LP

Beograd

Nemanjina br. 6

6

49

Putničko

Škoda Octavia 1.6
TDI

BG 1355 LN

Beograd

Nemanjina br. 6

6

50

Putničko

Škoda Rapid 1.0

BG 1355 LG

Beograd

Nemanjina br. 6

6

51

Putničko

Škoda Rapid 1.0

BG 1355 LX

Beograd

Nemanjina br. 6

6

Трошкови транспорта
Уколико је удаљеност стационирања возила од радионице Пружаоца услуге до
30 км, трошкове одвоза и довоза возила сноси Наручилац.
Уколико је удаљеност стационирања возила од радионице Пружаоца услуге преко 30
км, трошкове одвоза и довоза возила сноси Пружалац услуге.
Рекламација и гаранција
Пружалац услуге гарантује да су сва добра која се уграђују, по уговору, нова,
неупотребљавана, и у складу са техничким спецификацијама произвођача.
Гарантни рок за за услугу и уграђена добра, за која се не даје гарантни лист, износи две
године од дана уградње.
Пружалац услуге, приликом предаје возила са оправке даје гаранцију на комплет услугу
одржавања (радове и добра). Дакле, гарантни рок за свако друмско возило подразумева
исправно функционисање друмског возила као целине под нормалним условима
експлоатације и одржавања.
Приговори због квалитативних и квантитативних недостатака извршене услуге важе под
овим условима:
- да су поднесени Пружаоцу услуге у року од 10 радних дана од дана
констатовања основа рекламације,
Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
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- да је приговору приложен комисијски записник Наручиоца.
Наручилац је дужан да обезбеди Пружаоцу услуге могућност да провери основаност
стављених приговора.
У случају оправданих приговора, Пружалац услуге је дужан да у разумном року отклони
недостатке, односно да изврши накнадну услугу најкасније у року од 5 дана.
Све трошкове настале кривицом Пружаоца услуге
услуге.

по овом члану сноси Пружалац

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 75. ЗАКОНА)
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне
услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће
у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и
то:
Р. бр.
1

2

3

4

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Да је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
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);
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);
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).

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

ИЗЈАВА (Образац 5. 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

ДОДАТНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 76. ЗАКОНА)
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном
Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
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документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан
у наредној табели, и то:
Р. бр.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

1

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
Да располаже неопходним техничким
капацитетом, и то:
 сервисер (понуђач) мора да има
овлашћење
за
сервисирање
датог модела возила, за возила
која су у гарантном року (партијe
5 и 6);
 сервисер (понуђач) не мора да
има овлашћење за сервисирање
датог модела возила, за возила
која нису у гарантном року
(остале партије);
 дa y мoмeнтy пoднoшeњa пoнyдe
пoceдyje / кopиcти пocлoвни
пpocтop мин. 80 м²;
 дa y мoмeнтy пoднoшeњa пoнyдe
пoceдyje / кopиcти мин. 100 м²,
пpocтopа зa бeзбeднo пapкиpaњe
вoзилa
(закључавање
или
портирска служба);
 да y мoмeнтy пoднoшeњa пoнyдe
пoceдyje / кopиcти минимално 2.
радна независна ауто места;
 да поседује минимално 1. стубну
или маказасту дизалицу;
 да
поседује
електроничку
дијагностику за моделе возила из
Списка возила ''Србија Карго'' а.д.;
 да
поседује
опрему
за
сервисирање клима уређаја;
 да поседује опрему за вршење
вулканизерских услуга;
 да поседује линију техничког
прегледа
 да поседује шлеп службу која може
опслужити све врсте возила
''Србија Карго'' а.д., доступно (0-24
часа)
 да
је
спреман
да
врши
примопредају
возила
сваког
радног дана од 8-20 часова,
суботом од 8-15 часова.

ИЗЈАВА (Образац 5. 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.

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. и додатних
Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28

11/186

услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу
додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач
доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5.), којом 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 чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном
документацијом.
Као доказ да испуњава услове дефинисане чланом 75. Ст.2, Понуђач доставља оверену
и потписану Изјаву (Образац 5а).Уколико наступа са подизвођачем или у саставу групе
понуђача, ову изјаву потписује сваки подизвођач и члан групе понаособ.
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. У
том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац
5.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
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 додатне услове
испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5.), 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, пре доношења одлуке о додели уговора, може, да од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа. 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.
Докази које ће наручилац, ако се на то одлучи, захтевати су:
 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
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 уверењe 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
Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
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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 законских 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.


ДОДАТНИ УСЛОВИ
1) Технички капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у
табеларном приказу додатних услова – Доказ:
а) Фотокопија уговора о закупу и оверена и потписана Пописна
листа техничких средстава са стањем на дан 31.12.2018. године.
б) Копије М- образаца за пријављене запослене.
в) Фотокопија сертификата Аутодијагностичара-мехатроничара.
г) Копија сертификата ISO 9001 (за партије од 1-4)
д) Доказ да су понуђачи који нуде сервисирање возила Fiat 500L и
Škoda (Партије 5 и 6), овлашћени сервисер за одржавање ових
возила у гарантном року.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст.
1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
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Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, и то:
 доказ из члана 75. став 1. тачка 1-4) ЗЈН понуђачи који су регистровани у
регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе,
јер је јавно доступан на интернет стреници Агенције за привредне
регистре - www.apr.gov.rs;
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, 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.
IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Критеријум за доделу уговора (за сваку од партија)
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“ ( у oбрасцу структуре цене назначена као УВУ- укупна вредност услуге)
Под ценом се подразумева укупна вредност услуга из Норматива, за све типове
друмских возила из спецификације за одређену партију.
На основу овако добијене цене наручилац ће упоређивати понуде и изабрати
најповољнију. Она је рачунски добијена вредност потребна за рангирање понуда, а не
вредност на коју се закључује уговор.
Вредност на коју се закључује уговор је:
Партија 1: Друмска возила са подручја Војводине - 500.000,00 динара без ПДВ-а;
Партија 2: Друмска возила са подручја Централне Србије- 500.000,00 динара без
ПДВ-а;
Партија 3:Друмска возила са подручја југоистока Србије (Ниш и Зајечар) 500.000,00 динара без ПДВ-а;
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом најнижом
понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу цену, предност ће имати понуда у којој
је радионица (сервис) пружаоца услуге мање удаљена од адресе наручиоца која је у
документацији наведена као адреса од које се рачуна удаљеност.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде
извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни
рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у
присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима,
који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће
извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити
додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће
доставити записник извлачења путем жреба.
Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
(за сваку од партија)
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни(Образац 2)
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку
Јавне набавке - чл. 75. и 76 (Образац 5);
6) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку
Јавне набавке - чл. 75. Став 2 (Образац 5а);
7) Образац изјаве Изјава о примопредаји возила (Образац 6);
8) Образац Изјаве о удаљености сервиса (Образац 7);
9) Образац Изјаве о финансијском обезбеђењу (Образац 8).
10) Образац Изјаве о финансијском обезбеђењу (добро извршење посла) (Образац 9)
11) Модел Уговора (Образац 10)
12) Списак достављене документације (Образац 11)
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ОБРАСЦИ ЗА ПАРТИЈУ 1

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
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Образац 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку Одржавање
друмских возила, за Партију 1 Подручје Војводине набавка број ЈНМВ/28
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача
(e-maиl):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач.

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни
и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
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Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – услуга редовног и ванредног сервисирања
друмских возила – Друмска возила са подручја Војводине путничка и теретна
возила
УВУ- Укупна вредност услуге (понуђена
цена у РСД без ПДВ-а)
Вредност ПДВ-а
УВУ(са пдв)
(понуђена цена РСД са ПДВ-ом)
Рок и начин плаћања
/од дана пријема рачуна/

Рок извршења услуге
/од дана пријема возила на поправку/

Вирмански, у року од 45 дана
За ситније интервенције, приоритетно,
у року од _______ дана, рачунајући од
дана пријема возила на поправку.
За сложеније интервенције (поправке)
које изискују више времена, у року од
__________ дана, рачунајући
од
пријема возила на поправку

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
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Место извршења услуге

Сервис__________________________
________________________________
__________________________
(навести адресу)

Гарантни период

За уграђене оригиналне делове
гаранција је произвођачка.
За квалитет извршених услуга и
уграђених добара за које се не даје
гарантни лист______(мин. 2 године) од
дана извршења услуге

Рок важења понуде
/од дана отварања понуда/ (минимум 90
дана)

Датум

________ дана

Понуђач
М. П.

_____________________________

___________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
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Образац 2
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
за јавну набавку Одржавање друмских возила, за Партију 1 Подручје Војводине
набавка број ЈНМВ/28
ЦНЧ - цена једног норма часа:______________ дин. без ПДВ-а
ЦНЧ - цена једног норма часа:______________ дин. са ПДВ-ом
1.Потенцијалне операције на возилу: FАП 13.18
Р.
бр.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Цена у норма часовима и рсд (без пдв-а)
Радна операција
2
Замена и доливање уља у
мотору, мењачу и хидраулици
Замена и доливање расхладне
течности
Замена свих каишева, затезача
и водене пумпе
Замена кочних клешта и
добоша
Замена предњих и задњих
плочица или пакнова
Замена предњих и задњих
амортизера
Замена делова огибљења и
силен блокова
Замена крајева спона или кугли
Замена рамена или
стабилизатора
Замена предњих и задњих
лежајева
Замена хомокинетичких
зглобова
Замена дизни грејача
Сервис електрике и
електронике
Сервис турбо компресора

Материј
а/део
3

Рад
у нч
4

у рсд
5

Укупно рсд
без пдв
3+5

Сервис пумпе високог притиска
Сервис серво пумпе и летве
волана
Генерални ремонт и
сервисирање мотора

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
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19

Генерални ремонт и
сервисирање мењача и
диференци.
Ремонт алтернатора

20

Ремонт алнасера

21

Сервис клима уређаја

22

Лимарски радови

18

Лакирерски радови
*Замена
пнеуматика
балансирање
24
(Пнеуматике обезбеђује
Наручилац услуге)
1.Укупно (рсд) :
23

и

2.Потенцијалне операције на возилу : Zastava Turbo Rival 35.10
Цена у норма часовима и рсд (без пдв-а)
Р.
бр.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Радна операција

Материј
а/део

2
Замена и доливање уља у
мотору, мењачу и хидраулици
Замена и доливање расхладне
течности
Замена свих каишева, затезача
и водене пумпе
Замена кочних клешта и
добоша

3

Рад
у нч
4

у рсд
5

Укупно рсд
без пдв
3+5

Замена предњих и задњих
плочица или пакнова
Замена предњих и задњих
амортизера
Замена делова огибљења и
силен блокова
Замена крајева спона или кугли
Замена рамена или
стабилизатора
Замена предњих и задњих
лежајева
Замена хомокинетичких
зглобова
Замена дизни грејача
Сервис електрике и
електронике
Сервис турбо компресора
Сервис пумпе високог притиска
Сервис серво пумпе и летве
волана
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19

Генерални ремонт и
сервисирање мотора
Генерални ремонт и
сервисирање мењача и
диференци.
Ремонт алтернатора

20

Ремонт алнасера

21

Сервис клима уређаја

22

Лимарски радови

23

Лакирерски радови

17
18

*Замена
пнеуматика
балансирање
24
(Пнеуматике обезбеђује
Наручилац услуге)
2.Укупно (рсд):

и

3.Потенцијалне операције на возилу Zastava Turbo Rival 35.12: (2 ком)
Р.
бр.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Цена у норма часовима и рсд (без пдв-а)
Радна операција

Материја/
део

2
Замена и доливање уља у
мотору, мењачу и хидраулици
Замена и доливање
расхладне течности
Замена свих каишева,
затезача и водене пумпе
Замена кочних клешта и
добоша
Замена предњих и задњих
плочица или пакнова
Замена предњих и задњих
амортизера
Замена делова огибљења и
силен блокова
Замена крајева спона или
кугли
Замена рамена или
стабилизатора
Замена предњих и задњих
лежајева
Замена хомокинетичких
зглобова
Замена дизни грејача
Сервис електрике и
електронике
Сервис турбо компресора
Сервис пумпе високог
притиска

3

Рад
у нч
4

у рсд
5

Укупно рсд
без пдв
3+5
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19

Сервис серво пумпе и летве
волана
Генерални ремонт и
сервисирање мотора
Генерални ремонт и
сервисирање мењача и
диференци.
Ремонт алтернатора

20

Ремонт алнасера

21

Сервис клима уређаја

22

Лимарски радови

16
17
18

Лакирерски радови
*Замена
пнеуматика
балансирање
24
(Пнеуматике обезбеђује
Наручилац услуге)
3.Укупно (рсд):
23

и

4.Потенцијалне операције на возилу Euro Zeta 85.14 BN: (2 ком)
Р.
бр.

Цена у рсд (без пдв-а) и норма часовима
Радна операција

Материј
ал/део
3

14

2
Замена и доливање уља у
мотору, мењачу и хидраулици
Замена и доливање расхладне
течности
Замена свих каишева, затезача
и водене пумпе
Замена кочних клешта и
добоша
Замена предњих и задњих
плочица или пакнова
Замена предњих и задњих
амортизера
Замена делова огибљења и
силен блокова
Замена крајева спона или кугли
Замена рамена или
стабилизатора
Замена предњих и задњих
лежајева
Замена хомокинетичких
зглобова
Замена дизни грејача
Сервис електрике и
електронике
Сервис турбо компресора

15

Сервис пумпе високог притиска

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Рад
у нч
4

у рсд
5

Укупно рсд
без пдв
3+5

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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19

Сервис серво пумпе и летве
волана
Генерални ремонт и
сервисирање мотора
Генерални ремонт и
сервисирање мењача и
диференци.
Ремонт алтернатора

20

Ремонт алнасера

21

Сервис клима уређаја

22

Лимарски радови

23

Лакирерски радови
*Замена
пнеуматика
балансирање
(Пнеуматике обезбеђује
Наручилац услуге)
4.Укупно (рсд):

16
17
18

24

и

5.Потенцијалне операције на возилу Audi A4 1.8 :
Цена у норма часовима и рсд (без пдв-а)
Р.
бр.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Радна операција
2
Замена уља у мотору, мењачу
и хидраулици
Замена и доливање расхладне
течности
Замена свих каишева и
затезача, свећица и водене
пумпе
Замена клешта и добоша
Замена предњих и задњих
плочица или пакнова
Замена предњих и задњих
амортизера
Замена делова огибљења и
силен блокова
Замена крајева спона или кугли
Замена рамена или
стабилизатора
Замена предњих и задњих
лежајева
Замена хомокинетичких
зглобова
Сервис бензинске пумпе и
система за гориво
Сервис серво пумпе и летве
волана

Материј
а/део
3

Рад
у нч
4

у рсд
5

Укупно рсд
без пдв
3+5

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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18

Сервис електрике и
електронике
Сервис турбо компресора
Генерални ремонт и
сервисирање мотора
Генерални ремонт и
сервисирање мењача
Ремонт алтернатора

19

Ремонт алансера

20

Сервис клима уређаја

21

Лимарски радови

22

Лакирерски радови
*Замена
пнеуматика
балансирање
(Пнеуматике обезбеђује
Наручилац услуге)

14
15
16
17

23

и

5.Укупно (рсд) :
6.Потенцијалне операције на возилу Škoda Fabia 1.2: (2 ком)
Цена у норма часовима и рсд (без пдв-а)
Р.
бр.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Радна операција
2
Замена уља у мотору, мењачу
и хидраулици
Замена и доливање расхладне
течности
Замена свих каишева и
затезача, свећица и водене
пумпе
Замена клешта и добоша
Замена предњих и задњих
плочица или пакнова
Замена предњих и задњих
амортизера
Замена делова огибљења и
силен блокова
Замена крајева спона или кугли
Замена рамена или
стабилизатора
Замена предњих и задњих
лежајева
Замена хомокинетичких
зглобова
Сервис бензинске пумпе и
система за гориво

Материј
а/део
3

Рад
у нч
4

у рсд
5

Укупно рсд
без пдв
3+5

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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18

Сервис серво пумпе и летве
волана
Сервис електрике и
електронике
Сервис турбо компресора
Генерални ремонт и
сервисирање мотора
Генерални ремонт и
сервисирање мењача
Ремонт алтернатора

19

Ремонт алансера

20

Сервис клима уређаја

21

Лимарски радови

22

Лакирерски радови
*Замена
пнеуматика
балансирање
(Пнеуматике обезбеђује
Наручилац услуге)

13
14
15
16
17

23

и

6.Укупно (рсд) :

УВУ (ук.вр.услуге) за сва возила из Партије 1 (1+2+3+4+5+6) рсд
без пдв-а:
У __________________

Потпис овлашћеног лица

Дана ___ . ____. 2019.

_____________________
М.П.

Напомена:
Цена норма часа је јединствена за све типове возила.
Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да
понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке
Прецртана или празна поља у обрасцу структуре цене (нпр." / „ или на сличан начин)
чине понуду неприхватљивом. Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно
лице.

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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Образац 3
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама, понуђач
____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру
трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ПОНУДЕ

ИЗНОС

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или 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.
Датум:
М.П.
Потпис понуђача

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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Образац 4
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама,
_________________________________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности услуге: Одржавање друмских возила, за
Партију 1 - Друмска возила са подручја Војводине, набавка број ЈНМВ/28, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
Закона о јавним набавкама.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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Образац 5

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1- 4 и чл.76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У вези члана 75. Став1.тачка 1-4 и члана 76.Закона о јавним набавкама, као
заступник понуђача, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач.......................................................................[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке мале вредности услуге: Одржавање друмских возила за за
Партију 1 - Друмска возила са подручја Војводине, набавка број ЈНМВ/28,,
испуњава све услове дефинисана чланом 75. Став 1, тачка1-4 и чланом 76. ЗЈН,
тражене конкурсном документацијом.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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Образац 5а

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 2. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач.......................................................................[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке мале вредности услуге – Одржавање друмских возила са
подручја Војводине , набавка број ЈНМВ/28,, 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.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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Образац 6

ИЗЈАВА О ПРИМОПРЕДАЈИ ВОЗИЛА
за јавну набавку услуге:Одржавање друмских возила са подручја Војводине,
набавка број ЈНМВ/28

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо испоруку,
односно примопредају возила, пре и након оправке, за наручиоца, вршити сваког радног
дана у времену од 8-20 часова, суботом од 8-15 часова.
Изјава се односи на поступак јавне набавке мале вредности услуге Одржавање
друмских возила са подручја Војводине, набавка број ЈНМВ/28, а у смислу члана
76 и 77. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

У

За понуђача:

дана
М.П.

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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Образац 7
ИЗЈАВА О УДАЉЕНОСТИ СЕРВИСА ОД АДРЕСЕ СТАЦИОНИРАЊА ВОЗИЛА
Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је наш сервис на
адреси_____________________________________________________
удаљен _____________км од адресе стационирања возила.
Р.б
р.
1

Место и адреса
Subotica, Bose
Milićević br. 8

2

Subotica, Bose
Milićević br. 8

3

Novi Sad Ložionička
br.7

4

Novi Sad Ložionička
br.7

5

Novi Sad Poenkarova
br. 9

6

Ruma, Železnička BB

7

Ruma, Železnička BB
Zrenjanin, Dr. Vase
Savića br. 2
Pančevo, Trg
mučenika br. 1

8
9

Марка
возила

Рег.ознака

FAP 13.18

BG 874 UB

Zastava
Turbo Rival
35.10
Zastava
Turbo Rival
35.12
Euro Zeta
85.14 BN
Zastava
Turbo Rival
35.12
Zastava
Turbo Zeta
85.14
Audi A4 1.8
Škoda
Fabia 1.2
Škoda
Fabia 1.2

Удаљеност
(км)

Маршрута

BG 575 KF

BG 1294 BR
BG 1097 FV
BG 1297 AK

BG 1431 KN
BG 1012 CĐ
BG 558 MH
BG 1564 GK

Изјава се односи на о поступак јавне набавке мале вредности услуге: Одржавање
друмских возила са подручја Војводине, набавка број ЈНМВ/28, а у смислу члана
76 и 77. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
У

За понуђача:

дана
М.П.
Напомена:
Под маршрутом се подразумева најкраћи пут којим возило наручиоца може стићи од
назначене адресе у чвору до сервиса понуђача.
Понуђач наводи неколико тачака на путу од адресе наручиоца до сервиса за коју је
уписана километража, а које довољно добро, без икакве дилеме, дефинишу пут.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву о удаљености
сервиса
доставити за све сервисе у којима ће се вршити услуга одржавања друмских
возила.

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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Образац 8
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ за озбиљност понуде за
Партију ___
ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ
На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платог промета,
ДУЖНИК - ПРАВНО ЛИЦЕ:_________________________________________ _______
Седиште/адреса: _________________________________________
Матични број: ___________________________________________
ПИБ: __________________________________________________
Текући рачун: ___________________________________________
Код банке: ______________________________________________
И З Д А Ј Е
КОРИСНИКУ - ПОВЕРИОЦУ: ______________________________
Седиште/адреса: ________________________________________
Текући рачун:____________________
Матични број: ______________ ПИБ: ______________________
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
За корисника бланко, соло менице
Предајемо Вам бланко соло меницу и то, бр. ___________
, овлашћујемо
________________________________, као Повериоца, да предату меницу може
попунити на износ
1. меница - 5% од вредности уговора без ПДВ-а, односно на износ __________
динара, у сврху гаранције за озбиљност понуде са роком важења 30 дана дуже
од предвиђеног рока важења понуде.
Овлашћује се ____________________________ као Поверилац, да у складу са
одредбама наведене јавне набавке за наплату доспеле Менице, безусловно и
неопозиво, на први позив, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату на терет
рачуна
Дужника
код
банке,
а
у
корист
рачуна
Повериоца
______________________________.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату
изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да
поднет налог за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног
недостатка средства на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са
рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог
закона и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање
налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из предмета.
Менице су важеће и да у току трајања опције понуде дође до: промена овлашћених
лица за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средствима Дужника,
промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од
стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.
Датум издавања ОВЛАШЋЕЊА: ____________2019. године
ДУЖНИК- издавалац менице: ________________________ М.П.

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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Образац 9
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ за добро извршење посла
за Партију ____ (доставља се уз Уговор, приликом потписивања)
ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ
На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платог промета,
ДУЖНИК - ПРАВНО ЛИЦЕ:_________________________________________
_______________________________________________
Седиште/адреса: ________________________________
Матични број: __________________________________
ПИБ: ________________________________________
Текући рачун: __________________________________
Код банке: _____________________________________
И З Д А Ј Е
КОРИСНИКУ - ПОВЕРИОЦУ: ______________________________
Седиште/адреса: ________________________________________
Текући рачун:____________________
Матични број: ______________ ПИБ: ______________________
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
За корисника бланко, соло менице
Предајемо Вам бланко соло меницу и то, бр. ___________
, овлашћујемо
________________________________, као Повериоца, да предату меницу може
попунити на износ
1. меница - 10% од вредности уговора без ПДВ-а, односно на износ __________
динара, у сврху гаранције за добро извршење посла са роком важења 30 дана
дуже од предвиђеног рока важења понуде.
Овлашћује се ____________________________ као Поверилац, да у складу са
одредбама наведене јавне набавке за наплату доспеле Менице, безусловно и
неопозиво, на први позив, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату на терет
рачуна
Дужника
код
банке,
а
у
корист
рачуна
Повериоца
______________________________.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату
изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да
поднет налог за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног
недостатка средства на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са
рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог
закона и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање
налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из предмета.
Менице су важеће и да у току трајања опције понуде дође до: промена овлашћених
лица за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средствима Дужника,
промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од
стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.
Датум издавања ОВЛАШЋЕЊА: ____________2019. године
ДУЖНИК- издавалац менице: ________________________ М.П.

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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Образац 10

МОДЕЛ УГОВОРА
Партија 1
за јавну набавку услуге: Одржавање друмских возила са подручја Војводине,
набавка број ЈНМВ/28
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

Акционарско друштво за железнички превоз робе
„Србија Карго“
11000 Београд, Немањина 6
( у даљем тексту : НАРУЧИЛАЦ )

и
______________________________________________
( у даљем тексту : ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ )

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
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1.Акционарско друштво за железнички превоз путника Србија Карго (у даљем тексту:
Наручилац), са седиштем у Београду улица Немањина број 6, матични број: 21127116,
ПИБ:109108446, које заступа в.д.генералног директора Душан Гарибовић,
са једне стране
и
2.____________________________ са седиштем у _________________, Република
Србија, улица _______________________, матични број: ____________, ПИБ:
______________,
(у даљем тексту: Пружалац услуге), које заступа директор
_______________________, са друге стране (Пружалац услуге наступа са подизвођачем
/ учесник у заједничкој понуди ___________________,ул._____________________из
_______________,који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:
____________________________________________________ ),
закључују
УГОВОР
о пружању услуге Одржавање друмских возила
(Друмска возила са подручја Војводине)

Предмет Уговора
Члан 1.
Овим Уговором утврђују се међусобна права и обавезе уговорних страна везано за
услугу редовног и ванредног сервисирања друмских возила за Партију 1- друмска
возила са подручја Војводине, путничка и теретна возила, и то:
Р.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Место

Марка возила

Врста

Рег.ознака

Гориво

Subotica
Subotica
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Ruma
Ruma
Zrenjan.
Pančevo

FAP 13.18
Zastava Turbo Rival 35.10
Zastava Turbo Rival 35.12
Euro Zeta 85.14 BN
Zastava Turbo Rival 35.12
Zastava Turbo Zeta 85.14
Audi A4 1.8
Škoda Fabia 1.2
Škoda Fabia 1.2

Тер.
Тер.
Тер.
Тер.
Тер.
Тер.
Пут.
Пут.
Пут.

BG 874 UB
BG 575 KF
BG 1294 BR
BG 1097 FV
BG 1297 AK
BG 1431 KN
BG 1012 CĐ
BG 558 MH
BG 1564 GK

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Б
Б
Б

Услуга одржавања, у смислу члана 1. овог Уговора, подразумева комплет услугу,
аутомеханичарске, ауто електричарске, лимарске, фарбарске, вулканизерске и друге
операције. Иста, поред радних операција које се изводе на возилу, укључује и потребне
резервне делове и потрошни материјал.
Пружалац услуге ће услуге из става 1. овог члана извести са номинованим
подизвођачима, и то:
- ___________________________
- ___________________________

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
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Цена
Члан 2.
Цена по норма часу за све марке и типове путничких и теретних друмских возила износи
______________________________ динара, без ПДВ-а.
Уговорена цена за сваку извршену услугу се израчунава на основу цене по норма часу,
норматива услуга који ће се примењивати за све врсте услуга, цене нових оригиналних
резервних делова и потрошног материјала.
У цену су урачунати сви трошкови Пружаоца услуга.
Спецификација услуга са ценама за одржавање свих врста возила која је предмет овог
уговора, дата је уз понуду Пружаоца услуге бр. ________ од _________2019. године, на
обрасцу „Образац структуре цене“ и чини саставни део овог Уговора.
Уколико се појави потреба вршења услуге на возилу, за које не постоји норматив у
понуди Пружаоца услуге, Пружалац услуге ће предлог норматива, пре почетка вршења
услуге, доставити одговарајућој стручној служби Наручиоца, надлежној за послове са
друмским возилима, ради добијања сагласности на исти.
Пружалац услуге ће за услуге које нису наведене у спецификацији понуде предложити
нормативе за конкретне услуге одржавања, мање или једнаке фабричким нормативима
(или нормативе овлашћених сервиса) који помножени са ценом норма часа и увећане
за цену делова и потрошног материјала, дају цену услуге за конкретне радове.
Пружалац услуге се обавезује да, пре сваке поправке возила, одговарајућој стручној
служби, надлежној за послове са друмским возилима, достави спецификацију услуга,
резервних делова и потрошног материјала са количинама и ценама, односно
процењену вредност поправке. Стручна служба ће извршити одговарајућу проверу и о
својој сагласности писмено обавестити Пружаоца услуге.
Све цене наведене у Обрасцу структуре цене су фиксне и не могу се мењати у току
реализације овог Уговора
Почетна дефектажа квара свих возила која нису у возном стању се врши у месту
стационирања возила, код Наручиоца. Дефектажа квара возила у возном стању, ако је
удаљеност стационирања возила од радионице Пружаоца услуге већа од 30
километара, такође врши се у месту стационирања возила. Дефектажа квара возила у
возном стању, ако је удаљеност стационирања возила од радионице Пружаоца услуге
мања од 30 километара, врши се у радионици Пружаоца услуге.
Преглед друмских возила и констатација квара се не наплаћују од Наручиоца.
Трошкови транспорта
Члан 3.
Уколико је удаљеност стационирања возила, односно адресе од које се рачуна
удаљеност, до радионице Пружаоца услуге до 30km, трошкове одвоза и довоза возила
сноси Наручилац. Уколико је ова удаљеност преко 30 km, трошкове одвоза и довоза
возила сноси Пружалац услуге.
Адресе и удаљености су дате у Обрасцу 7 Конкурсне документације - Изјава о
удаљености радионице Пружаоца услуге од адресе стационирања возила и саставни
су део овог Уговора.

Вредност Уговора
Члан 4.
Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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Укупна вредност услуге (радне операције са потребним резервним деловима и
потрошним материјалом), возила из члана 1. овог Уговора износи до 500.000,00 РСД
без ПДВ-а.
Начин и услови плаћања
Члан 5.
Уговорна цена дефинисана у члану 2. овог Уговора биће плаћена на текући рачун
Пружаоца услуге са матичним бројем __________, одложено, у року од 45 дана од дана
пријема рачуна о извршеној услузи, уз приложени записник о квантитативноквалитативном пријему.
Паритет испоруке возила и динамика завршетка оправке возила
Члан 6.
Испорука, односно примопредаја возила, пре и након поправке, за Наручиоца вршиће
се сваког радног дана од 8-20 часова, суботом од 8-15 часова:
- сервис Пружаоца услуге на адреси ________________________________.
Динамика завршетка поправке возила зависи од обима услуга које треба извршити на
возилу, стим да се Пружалац услуге обавезује да ће поправку возила за Наручиоца
сматрати приоритетном, те да ће ситније интервенције извршити у року ________дана,
по пријему возила на поправку.
За сложеније интервенције (поправке) које изискују више времена, најдужи рок за
поправку возила је __________ дана, рачунајући од пријема возила на поправку.
Реализација овог Уговора престаје моментом испостављања фактура чији укупан
збир достигне изиос до 500.000,00 РСД без ПДВ , а најкасније истеком истеком рока
од годину дана од дана ступања на снагу овог Уговора.

Права и обавезе уговорних страна
Члан 7.
Наручилац је обавезан да:
- изврши плаћање у складу са одредбама Уговора,
- достави Пружаоцу услуге примедбе на пружене услуге,
- обавести Пружаоца услуге о контакт особи,
- придржава се уговорених рокова и начина реализације уговорних обавеза.
Пружалац услуга се обавезује да:
- предметне услуге врши сходно правилима струке, у свему према задатку и
условима које је добио од Наручиоца,
- обавести Наручиоца о имену и броју телефона контакт особе,
- придржава се уговорених рокова и начина реализације уговорних обавеза,
- одговори на примедбе Наручиоца у вези пружених услуга.
Примопредаја возила
Члан 8.
Приликом сваке примопредаје возила (на и са поправке) Наручилац и Пружалац услуге
ће потписати Записник о примопредаји возила. Поред општих података о возилу,
времену и месту примопредаје, Записник треба да садржи и податке о стању
исправности (неисправности) возила, изгледу возила, опремљености, снабдевености
возила горивом и сл.
Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
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Записник о примопредаји возила након поправке, сачињава се након квалитативног
пријема возила. У овај записник се уноси и податак о дужини трајања гарантног рока за
извршену услугу. За сервисирана возила Пружалац услуге издаје потврду о техничкој
исправности возила.
Сву одговорност за стање и опремљеност возила од момента предаје возила на
поправку, до момента предаје возила са поправке, сноси Пружалац услуге. Пружалац
услуге се обавезује да ће евентуални мањак или оштећење на возилу, о свом трошку,
надокнадити одмах, односно најкасније у року од два дана од констатације мањка,
оштећења или неисправности.
По један примерак оба записника, Пружалац услуге прилаже уз фактуру за извршену
услугу.
Испорука и документа
Члан 9.
Приликом примопредаје возила са поправке, Пружалац услуге је дужан да Наручиоцу
преда све атесте, гарантне листове, упутства и сл., за добра која је уградио на возило,
а за које произвођачи уобичајено дају поменута документа, као и све резервне делове
демонтиране са возила.
По испоруци возила са поправке Пружалац услуге ће Наручиоцу испоставити следећа
документа:
1) фактуру која поред осталог обавезно садржи: број овог Уговора, регистарски
број возила на који се рачун односи, вредност рада и вредност резервних делова и
материјала са спецификацијама и ценама. Пружалац услуге на фактури уписује и
дужину трајања гарантног рока за извршену услугу.
2) по један примерак Записника о примопредаји возила на, и са поправке.
Рекламација и гаранција
Члан 10.
Пружалац услуге гарантује да су сва добра која се уграђују по Уговору оригинална,
нова, неупотребљавана, и у складу са техничким спецификацијама произвођача.
Гарантни рок за оригиналне резервне делове је произвођачки.
Гарантни рок за услугу и уграђена добра за која се не даје гарантни лист, износи ______
(минимално 2 (две) године од дана уградње).
Пружалац услуге, приликом предаје возила са поправке даје гаранцију на комплет
услугу одржавања (радове и добра), дефинисану чланом 1. овог Уговора.
Гаранција обухвата комплетну услугу (радове и добра). Дакле, гарантни рок за свако
друмско возило подразумева исправно функционисање друмског возила као целине под
нормалним условима експлоатације и одржавања.
Приговори због квалитативних и квантитативних недостатака извршене услуге
важе под овим условима:
- да су поднесени Пружаоцу услуге у року од 10 радних дана од дана
констатовања основа рекламације,
- да је приговору приложен комисијски записник Наручиоца.
Наручилац је дужан да обезбеди Пружаоцу услуге могућност да провери основаност
стављених приговора.
Наручилац и Пружалац услуге ће записнички констатовати недостатке у квалитету и
обиму извршене услуге.
У случају оправданих приговора, Пружалац услуге је дужан да у разумном року отклони
недостатке, односно да изврши накнадну услугу најкасније у року од 5 (пет) дана.
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Све трошкове настале кривицом Пружаоца услуге по овом члану сноси Пружалац
услуге.
Гаранција за добро извршење посла
Члан 11.
Пружалац услуге ће у моменту закључења Уговора доставити Наручиоцу бланко соло
меницу за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и
оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10% од укупне
вредности Уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у
меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од уговореног рока
за коначно извршење набавке у целости.
У случају продужетка рока из члана 6. овог уговора, Пружалац услуге је у обавези да
Наручиоцу достави ново менично писмо на исти износ, роком важности 30 дана дужим
од новоутврђеног рока за извршење Уговора у целости.
Бланко соло меница за добро извршење посла биће платива Наручиоцу као накнада
због пропуста Пружаоца услуге да изврши своје обавезе по овом Уговору.
Бланко соло меницу за добро извршење посла Наручилац ће вратити Пружаоцу услуге
у року од 30 (тридесет) дана од дана када Пружалац услуге буде испунио све уговорене
обавезе.
Наручилац не може вратити средство финансијског обезбеђења Пружаоцу услуге, пре
истека рока трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена тим
средством.
Додатна објашњења и информације
Члан 12.
У случају прекида вршења услуге Пружалац услуге је дужан да достави сва додатна
објашњења и информације, а ради предузимања активности за разрешавање насталог
проблема.
Раскид Уговора
Члан 13.
Наручилац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту, које ће упутити
Пружаоцу услуге, раскине овај Уговор у целости или делимично:
(а) ако Пружалац услуге не извршава услугу одржавања у року (роковима)
из Уговора;
(б) ако Пружалац услуге не изврши неку од осталих обавеза по Уговору;
(ц) ако услуга (или уграђени резервни делови и потрошни материјал) не
испуњава одређене параметре квалитета;
(д) уколико околности више силе буду трајале дуже од 30 дана, а уговорне
стране се не споразумеју о продужењу важности Уговора.
Виша сила
Члан 14.
Пружалац услуге мора да достави документ надлежног државног органа из кога се види
време настанка, време пријављивања и престанка више силе, последице које је иста
изазвала, време отклањања последица више силе и узрок настанка више силе.
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Стране потписнице овог Уговора ослобађају се делимично или потпуно одговорности за
неизвршење обавеза по овом Уговору, уколико је она последица више силе.
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после
закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље уговорних
страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти државних органа
од утицаја на извршење обавеза
Страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или на неки други писани начин
да обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење уговорне
обавезе. Страна која благовремено не јави другој страни наступање околности више
силе, а која је том околношћу погођена, не може се позивати на њу, изузев ако сама та
околност не спречава слање таквог обавештења.
За време трајања више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се санкције због
неизвршења уговорних обавеза.
Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних обавеза
и то за период који по свом трајању одговара трајању настале околности и разумног рока
отклањања последица тих околности.
Уколико настале околности из овог члана трају дуже од једног месеца свака од
уговорних страна задржава право да раскине Уговор.
Решавање спорова
Члан 15.
У случају спора између Наручиоца и Пружаоца услуге уговара се надлежност
Привредног суда у Београду.
Остале одредбе
Члан 16.
За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона Републике Србије.
Уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу и
примењује се даном достављања бланко соло менице за добро извршење посла,
сходно члану 11. овог Уговора.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 3 (три) примерка за
Наручиоца и 3 (три) примерка за Пружаоца услуга.
За Пружаоца услуге

____________________

За Наручиоца

________________________
Душан Гарибовић дипл. eкон.

Напомена: овај Модел уговора представља садржину Уговора који ће бити закључен
са изабраним понуђачем, и ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи
Уговор о јавној набавци, након што му је Уговор додељен, то ће представљати
негативну референцу према чл. 82. ст. 1. тач. 3) ЗЈН.
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Образац 11
СПИСАК ДОСТАВЉАНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Партија 1, Одржавање друмских возила са подручја Војводине
Образац
ОПИС
/
Докази из Члана. 75 ЗЈН
1
Образац понуде
2
Образац структуре понуђене цене, са
упутством како да се попуни
3
Образац трошкова припреме понуде
4
Образац изјаве о независној понуди
5
Образац изјаве понуђача о испуњености
услова за учешће у поступку Јавне набавке
Члан. 75 и 76. ЗЈН

ДОСТАВЉЕНО
да - не
да - не
да - не
да - не
да - не
да - не

/

Фотокопија уговора о закупу и оверена и
потписана Пописна листа техничких
средстава са стањем на дан 31.12.2018.
године.

да - не

/

Копије М- образаца за пријављене
запослене.
Фотокопија сертификата
Аутодијагностичара-мехатроничара
Копија сертификата ISO 9001
Образац изјаве понуђача о испуњености
услова за учешће у поступку Јавне набавке
Члан. 75 Став 2

да - не

Образац изјаве Изјава о примопредаји
возила
Образац Изјаве о удаљености сервиса
Образац Изјаве о финансијском обезбеђењу
Модел Уговора
Списак достављене документације

да - не

/
/
5а

6
7
8
10
11

У

да - не
да - не
да - не

да - не
да - не
да - не
да - не

За понуђача:

дана
М.П.
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ОБРАСЦИ ЗА ПАРТИЈУ 2
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Образац 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуге:
Одржавање друмских возила, за Партију 2 Подручје Централне Србије, набавка
број ЈНМВ/28
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача
(e-maиl):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни
и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
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Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – услуга:Одржавање друмских возила, за Партију
2 Подручје Централне Србије, набавка број ЈНМВ/28
УВУ- Укупна вредност услуге (понуђена
цена у РСД без ПДВ-а)
Вредност ПДВ-а
УВУ(са пдв)
(понуђена цена РСД са ПДВ-ом)
Рок и начин плаћања
/од дана пријема рачуна/

Рок извршења услуге
/од дана пријема возила на поправку/

Место извршења услуге

Вирмански, у року од 45 дана
За ситније интервенције, приоритетно,
у року од _______ дана, рачунајући од
дана пријема возила на поправку.
За сложеније интервенције (поправке)
које изискују више времена, у року од
__________ дана, рачунајући
од
пријема возила на поправку

Сервис__________________________
________________________________
__________________________
(навести адресу)

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28

48/186

За уграђене оригиналне делове
гаранција је произвођачка.
За квалитет извршених услуга и
уграђених добара, за која се не даје
гарантни лист______(мин. 2 године) од
дана извршења услуге

Гарантни период

Рок важења понуде
/од дана отварања понуда/

________дана

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

___________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
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Образац 2
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
за јавну набавку услуге:Одржавање друмских возила, за Партију 2 Подручје
Централне Србије, набавка број ЈНМВ/28
ЦНЧ - цена једног норма часа:______________ дин. без ПДВ-а
ЦНЧ - цена једног норма часа:______________ дин. са ПДВ-ом
1.Потенцијалне операције на возилу: Fiat Ducato Panorama (3 ком)
Р.
бр.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Цена у норма часовима и рсд (без пдв-а)
Радна операција

Материј
а/део

2
Замена и доливање уља у
мотору, мењачу и хидраулици
Замена и доливање расхладне
течности
Замена свих каишева, затезача
и водене пумпе
Замена кочних клешта и
добоша
Замена предњих и задњих
плочица или пакнова
Замена предњих и задњих
амортизера
Замена делова огибљења и
силен блокова
Замена крајева спона или кугли
Замена рамена или
стабилизатора
Замена предњих и задњих
лежајева
Замена хомокинетичких
зглобова
Замена дизни грејача
Сервис електрике и
електронике
Сервис турбо компресора

3

Рад
у нч
4

у рсд
5

Укупно рсд
без пдв
3+5

Сервис пумпе високог притиска
Сервис серво пумпе и летве
волана
Генерални ремонт и
сервисирање мотора
Генерални ремонт и
сервисирање мењача и
диференци.
Ремонт алтернатора

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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20

Ремонт алнасера

21

Сервис клима уређаја

22

Лимарски радови

Лакирерски радови
*Замена
пнеуматика
балансирање
24
(Пнеуматике обезбеђује
Наручилац услуге)
1.Укупно (рсд):
23

и

2.Потенцијалне операције на возилу Zastava Turbo Rival 35.10:
Р.
бр.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Цена у рсд (без пдв-а) и норма часовима
Радна операција

Материј
ал/део

2
Замена и доливање уља у
мотору, мењачу и хидраулици
Замена и доливање расхладне
течности
Замена свих каишева, затезача
и водене пумпе
Замена кочних клешта и
добоша
Замена предњих и задњих
плочица или пакнова
Замена предњих и задњих
амортизера
Замена делова огибљења и
силен блокова
Замена крајева спона или кугли
Замена рамена или
стабилизатора
Замена предњих и задњих
лежајева
Замена хомокинетичких
зглобова
Замена дизни грејача
Сервис електрике и
електронике
Сервис турбо компресора

3

Рад
у нч
4

у рсд
5

Укупно рсд
без пдв
3+5

Сервис пумпе високог притиска
Сервис серво пумпе и летве
волана
Генерални ремонт и
сервисирање мотора
Генерални ремонт и
сервисирање мењача и
диференци.

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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19

Ремонт алтернатора

20

Ремонт алнасера

21

Сервис клима уређаја

22

Лимарски радови

Лакирерски радови
*Замена
пнеуматика
балансирање
24
(Пнеуматике обезбеђује
Наручилац услуге)
2.Укупно (рсд):
23

и

3.Потенцијалне операције на возилу Zastava Turbo Rival 49.10: (3 ком)
Р.
бр.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Цена у норма часовима и рсд (без пдв-а)
Радна операција

Материј
а/део

2
Замена и доливање уља у
мотору, мењачу и хидраулици
Замена и доливање расхладне
течности
Замена свих каишева, затезача
и водене пумпе
Замена кочних клешта и
добоша
Замена предњих и задњих
плочица или пакнова
Замена предњих и задњих
амортизера
Замена делова огибљења и
силен блокова
Замена крајева спона или кугли
Замена рамена или
стабилизатора
Замена предњих и задњих
лежајева
Замена хомокинетичких
зглобова
Замена дизни грејача
Сервис електрике и
електронике
Сервис турбо компресора

3

Рад
у нч
4

у рсд
5

Укупно рсд
без пдв
3+5

Сервис пумпе високог притиска
Сервис серво пумпе и летве
волана
Генерални ремонт и
сервисирање мотора
Генерални ремонт и
сервисирање мењача и
диференци.

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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19

Ремонт алтернатора

20

Ремонт алнасера

21

Сервис клима уређаја

22

Лимарски радови

Лакирерски радови
*Замена
пнеуматика
балансирање
24
(Пнеуматике обезбеђује
Наручилац услуге)
3.Укупно (рсд):
23

и

4.Потенцијалне операције на возилу: Euro Zeta 85.14 BN
Р.
бр.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Цена у норма часовима и рсд (без пдв-а)
Радна операција

Материј
а/део

2
Замена и доливање уља у
мотору, мењачу и хидраулици
Замена и доливање расхладне
течности
Замена свих каишева, затезача
и водене пумпе
Замена кочних клешта и
добоша
Замена предњих и задњих
плочица или пакнова
Замена предњих и задњих
амортизера
Замена делова огибљења и
силен блокова
Замена крајева спона или кугли
Замена рамена или
стабилизатора
Замена предњих и задњих
лежајева
Замена хомокинетичких
зглобова
Замена дизни грејача
Сервис електрике и
електронике
Сервис турбо компресора

3

Рад
у нч
4

у рсд
5

Укупно рсд
без пдв
3+5

Сервис пумпе високог притиска
Сервис серво пумпе и летве
волана
Генерални ремонт и
сервисирање мотора

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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19

Генерални ремонт и
сервисирање мењача и
диференци.
Ремонт алтернатора

20

Ремонт алнасера

21

Сервис клима уређаја

22

Лимарски радови

18

Лакирерски радови
*Замена
пнеуматика
балансирање
24
(Пнеуматике обезбеђује
Наручилац услуге)
4.Укупно (рсд):
23

и

5.Потенцијалне операције на возилу Fiat Ducato 2.3 furgon
Р.
бр.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Цена у норма часовима и рсд (без пдв-а)
Радна операција
2
Замена и доливање уља у
мотору, мењачу и хидраулици
Замена и доливање
расхладне течности
Замена свих каишева,
затезача и водене пумпе
Замена кочних клешта и
добоша
Замена предњих и задњих
плочица или пакнова
Замена предњих и задњих
амортизера
Замена делова огибљења и
силен блокова
Замена крајева спона или
кугли
Замена рамена или
стабилизатора
Замена предњих и задњих
лежајева
Замена хомокинетичких
зглобова
Замена дизни грејача
Сервис електрике и
електронике
Сервис турбо компресора
Сервис пумпе високог
притиска

Материја/
део
3

Рад
у нч
4

у рсд
5

Укупно рсд
без пдв
3+5

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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19

Сервис серво пумпе и летве
волана
Генерални ремонт и
сервисирање мотора
Генерални ремонт и
сервисирање мењача и
диференци.
Ремонт алтернатора

20

Ремонт алнасера

21

Сервис клима уређаја

22

Лимарски радови

16
17
18

Лакирерски радови
*Замена
пнеуматика
балансирање
24
(Пнеуматике обезбеђује
Наручилац услуге)
5.Укупно (рсд):
23

и

6. Потенцијалне операције на возилу: Daewoo Cielo 1.5
Цена рсд (без пдв-а)
Р.
бр.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Радна операција
2
Замена уља у мотору, мењачу
и хидраулици
Замена и доливање расхладне
течности
Замена свих каишева и
затезача, свећица и водене
пумпе
Замена клешта и добоша
Замена предњих и задњих
плочица или пакнова
Замена предњих и задњих
амортизера
Замена делова огибљења и
силен блокова
Замена крајева спона или кугли
Замена рамена или
стабилизатора
Замена предњих и задњих
лежајева
Замена хомокинетичких
зглобова
Сервис бензинске пумпе и
система за гориво
Сервис серво пумпе и летве
волана

Материј
ал/део
3

Рад
у нч
4

Укупно
у рсд
5

3+5

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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18

Сервис електрике и
електронике
Сервис турбо компресора
Генерални ремонт и
сервисирање мотора
Генерални ремонт и
сервисирање мењача
Ремонт алтернатора

19

Ремонт алансера

20

Сервис клима уређаја

21

Лимарски радови

22

Лакирерски радови

14
15
16
17

*Замена
пнеуматика
балансирање
23
(Пнеуматике обезбеђује
Наручилац услуге)
6.Укупно (рсд):

и

УВУ(ук.вр.услуге) за сва возила из Партије 3 (1+2+3+4+5+6) у рсд
без ПДВ-а:
* Пнеуматике обезбеђује наручилац
У

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА

дана
М.П.
Напомена:
* Пнеуматике обезбеђује наручилац
Цена норма часа је јединствена за све типове возила.
Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да
понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке
Прецртана или празна поља у обрасцу структуре цене (нпр." / „ или на сличан начин)
чине понуду неприхватљивом. Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно
лице.

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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Образац 3
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама, понуђач
____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру
трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ПОНУДЕ

ИЗНОС

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или 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.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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Образац 4
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама,
_________________________________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности услуге: Одржавање друмских возила, за
Партију 2 Подручје Централне Србије, набавка број ЈНМВ/28
, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
Закона о јавним набавкама.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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Образац 5

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1- 4 и чл.76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У вези члана 75. Став1.тачка 1-4 и члана 76.Закона о јавним набавкама, као
заступник понуђача, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач.......................................................................[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке мале вредности услуге: Одржавање друмских возила за
Партију 2 Подручје Централне Србије , набавка број ЈНМВ/28,, испуњава све
услове дефинисана чланом 75. Став 1, тачка1-4 и чланом 76. ЗЈН, тражене
конкурсном документацијом.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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Образац 5а
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 2. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач.......................................................................[навести назив понуђача] у поступку
јавне набавке мале вредности услуге – Одржавање друмских возила, за Партију 2
Подручје Централне Србије, набавка број ЈНМВ/28,, 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.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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Образац 6

ИЗЈАВА О ПРИМОПРЕДАЈИ ВОЗИЛА
за јавну набавку услуге: Одржавање друмских возила, за Партију 2 Подручје
Централне Србије, набавка број ЈНМВ/28

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо испоруку,
односно примопредају возила, пре и након оправке, за наручиоца, вршити сваког радног
дана у времену од 8-20 часова, суботом од 8-15 часова.
Изјава се односи на поступак јавне набавке мале вредности услуге: Одржавање
друмских возила, за Партију 2 Подручје Централне Србије, набавка број ЈНМВ/28
, а у смислу члана 76 и 77. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,
14/15 и 68/15).

У

За понуђача:

дана
М.П.

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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Образац 7
ИЗЈАВА О УДАЉЕНОСТИ СЕРВИСА ОД АДРЕСЕ СТАЦИОНИРАЊА ВОЗИЛА
Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је наш сервис на
адреси_____________________________________________________
удаљен _____________ км од адресе стационирања возила.

Р.б
р.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Место и адреса
Gl. Železnička
stanica Užice
Visibabska br.3
Požega
Visibabska br.3
Požega
Visibabska br.3
Požega
Industrijska br. 2
Kraljevo
Industrijska br. 2
Kraljevo
Hajduk Veljkova
br. 66 Kraljevo
Knez Milošev
venac BB
Požerevac
Radinac
Požerevac
Dragoljuba
Despotovića br. 1
Velika Plana

Марка возила
Fiat Ducato
Panorama
Zastava Turbo
Rival 35.10
Zastava Turbo
Rival 49.10
Euro Zeta 85.14
BN
Fiat Ducato 2.3
furgon
Zastava Turbo
Rival 49.10
Daewoo Cielo 1.5
Fiat Ducato
Panorama
Fiat Ducato
Panorama
Zastava Turbo
Rival 49.10

Рег.ознака

Удаљеност
(км)

Маршрута

BG 143 FK
BG 046 UG
BG 575 KG
BG 1210
XF
BG 1240
TG
BG 575 MZ
BG 1050
ML
BG 1688
ZP
BG 137 FN
BG 1586
UD

Изјава се односи на о поступак јавне набавке мале вредности услуге: Одржавање
друмских возила, за Партију 3 Подручје Централне Србије, набавка број ЈНМВ/28, а у
смислу члана 76 и 77. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и
68/15).
У
За понуђача:
дана
М.П.
Напомена:
Под маршрутом се подразумева најкраћи пут којим возило наручиоца може стићи од
назначене адресе у чвору до сервиса понуђача.
Понуђач наводи неколико тачака на путу од адресе наручиоца до сервиса за коју је
уписана километража, а које довољно добро, без икакве дилеме, дефинишу пут.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву о удаљености
сервиса
доставити за све сервисе у којима ће се вршити услуга одржавања друмских
возила.
Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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Образац 8
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ за озбиљност понуде за
Партију ___
ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ
На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платог промета,
ДУЖНИК - ПРАВНО ЛИЦЕ:_________________________________________ _______
Седиште/адреса: _________________________________________
Матични број: ___________________________________________
ПИБ: __________________________________________________
Текући рачун: ___________________________________________
Код банке: ______________________________________________
И З Д А Ј Е
КОРИСНИКУ - ПОВЕРИОЦУ: ______________________________
Седиште/адреса: ________________________________________
Текући рачун:____________________
Матични број: ______________ ПИБ: ______________________
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
За корисника бланко, соло менице
Предајемо Вам бланко соло меницу и то, бр. ___________
, овлашћујемо
________________________________, као Повериоца, да предату меницу може
попунити на износ
1. меница - 5% од вредности уговора без ПДВ-а, односно на износ __________
динара, у сврху гаранције за озбиљност понуде са роком важења 30 дана дуже
од предвиђеног рока важења понуде.
Овлашћује се ____________________________ као Поверилац, да у складу са
одредбама наведене јавне набавке за наплату доспеле Менице, безусловно и
неопозиво, на први позив, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату на терет
рачуна
Дужника
код
банке,
а
у
корист
рачуна
Повериоца
______________________________.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату
изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да
поднет налог за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног
недостатка средства на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са
рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог
закона и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање
налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из предмета.
Менице су важеће и да у току трајања опције понуде дође до: промена овлашћених
лица за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средствима Дужника,
промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од
стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.
Датум издавања ОВЛАШЋЕЊА: ____________2019. године
ДУЖНИК- издавалац менице: ________________________

М.П.

Образац 9
Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ за добро извршење посла
за Партију ____ (изјава се предаје приликом потписивања Уговора)
ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ
На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платог промета,
ДУЖНИК - ПРАВНО ЛИЦЕ:_________________________________________
_______________________________________________
Седиште/адреса: ________________________________
Матични број: __________________________________
ПИБ: ________________________________________
Текући рачун: __________________________________
Код банке: _____________________________________
И З Д А Ј Е
КОРИСНИКУ - ПОВЕРИОЦУ: ______________________________
Седиште/адреса: ________________________________________
Текући рачун:____________________
Матични број: ______________ ПИБ: ______________________
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
За корисника бланко, соло менице
Предајемо Вам бланко соло меницу и то, бр. ___________
, овлашћујемо
________________________________, као Повериоца, да предату меницу може
попунити на износ
1. меница - 10% од вредности уговора без ПДВ-а, односно на износ __________
динара, у сврху гаранције за добро извршење посла са роком важења 30 дана
дуже од предвиђеног рока важења понуде.
Овлашћује се ____________________________ као Поверилац, да у складу са
одредбама наведене јавне набавке за наплату доспеле Менице, безусловно и
неопозиво, на први позив, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату на терет
рачуна
Дужника
код
банке,
а
у
корист
рачуна
Повериоца
______________________________.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату
изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да
поднет налог за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног
недостатка средства на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са
рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог
закона и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање
налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из предмета.
Менице су важеће и да у току трајања опције понуде дође до: промена овлашћених
лица за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средствима Дужника,
промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од
стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.
Датум издавања ОВЛАШЋЕЊА: ____________2019. године
ДУЖНИК- издавалац менице: ________________________

М.П.

Образац 10
Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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МОДЕЛ УГОВОРА
Партија 2
о јавној набавци услуге: Одржавање друмских возила, за Партију 3 Подручје
Централне Србије, набавка број ЈНМВ/28

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

Акционарско друштво за железнички превоз робе
„Србија Карго“
11000 Београд, Немањина 6
( у даљем тексту : НАРУЧИЛАЦ )

и
______________________________________________
( у даљем тексту : ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ )

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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1.Акционарско друштво за железнички превоз путника Србија Карго (у даљем
тексту: Наручилац), са седиштем у Београду улица Немањина број 6, матични
број: 21127116, ПИБ:109108446, које заступа в.д.генералног директора Душан
Гарибовић, са једне стране
и
2. ____________________________ са седиштем у _________________, Република
Србија, улица _______________________, матични број: ____________, ПИБ:
______________, (у даљем тексту: Пружалац услуге), које заступа директор
_______________________, са друге стране (Пружалац услуге наступа са
подизвођачем
/
учесник
у
заједничкој
понуди
___________________,ул._____________________из _______________,који ће
делимично
извршити
предметну
набавку,
у
делу:
____________________________________________________ ),
закључују
УГОВОР
о пружању услуге Одржавање друмских возила са подручја Централне
Србије
Предмет Уговора
Члан 1.
Овим Уговором утврђују се међусобна права и обавезе уговорних страна везано за
услугу редовног и ванредног сервисирања друмских возила за Партију 2 - друмска
возила са подручја Централне Србије, путничка и теретна возила, и то:
Р.бр.
1

Место
Ужице

2

Пожега

3

Пожега

4

Пожега

5

Краљево
Краљево

6
7
8
9

Краљево
Пожаревац
Пожаревац

10

Велика Плана

Марка возила

Врста

Рег.ознака

Гориво

Fiat Ducato Panorama
Zastava Turbo Rival
35.10
Zastava Turbo Rival
49.10
Euro Zeta 85.14 BN

П

BG 143 FK

ЕД

Т

BG 046 UG

ЕД

Т

BG 575 KG

ЕД

Т

BG 1210 XF

ЕД

Fiat Ducato 2.3 furgon
Zastava Turbo Rival
49.10
Daewoo Cielo 1.5
Fiat Ducato Panorama
Fiat Ducato Panorama
Zastava Turbo Rival
49.10

Т

BG 1240 TG

ЕД

Т

BG 575 MZ

ЕД

П
П
П

BG 1050 ML
BG 1688 ZP
BG 137 FN

БМБ
ЕД
ЕД

Т

BG 1586 UD

ЕД

Услуга одржавања, у смислу члана 1. овог Уговора, подразумева комплет услугу,
аутомеханичарске, ауто електричарске, лимарске, фарбарске, вулканизерске и друге
операције. Иста, поред радних операција које се изводе на возилу, укључује и потребне
резервне делове и потрошни материјал.
Пружалац услуге ће услуге из става 1. овог члана извести са номинованим
подизвођачима, и то:
- ___________________________
- ___________________________
Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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Цена
Члан 2.
Цена по норма часу за све марке и типове путничких и теретних друмских возила износи
______________________________ динара, без ПДВ-а.
Уговорена цена за сваку извршену услугу се израчунава на основу цене по норма часу,
норматива услуга који ће се примењивати за све врсте услуга, цене нових оригиналних
резервних делова и потрошног материјала.
У цену су урачунати сви трошкови Пружаоца услуга.
Спецификација услуга са ценама за одржавање свих врста возила која је предмет овог
уговора, дата је уз понуду Пружаоца услуге бр. ________ од _________2019. године, на
обрасцу „Образац структуре цене“ и чини саставни део овог Уговора.
Уколико се појави потреба вршења услуге на возилу, за које не постоји норматив у
понуди Пружаоца услуге, Пружалац услуге ће предлог норматива, пре почетка вршења
услуге, доставити одговарајућој стручној служби Наручиоца, надлежној за послове са
друмским возилима, ради добијања сагласности на исти.
Пружалац услуге ће за услуге које нису наведене у спецификацији понуде предложити
нормативе за конкретне услуге одржавања, мање или једнаке фабричким нормативима
(или нормативе овлашћених сервиса) који помножени са ценом норма часа и увећане
за цену делова и потрошног материјала, дају цену услуге за конкретне радове.
Пружалац услуге се обавезује да, пре сваке поправке возила, одговарајућој стручној
служби, надлежној за послове са друмским возилима, достави спецификацију услуга,
резервних делова и потрошног материјала са количинама и ценама, односно
процењену вредност поправке. Стручна служба ће извршити одговарајућу проверу и о
својој сагласности писмено обавестити Пружаоца услуге.
Све цене наведене у Обрасцу структуре цене су фиксне и не могу се мењати у току
реализације овог Уговора
Почетна дефектажа квара свих возила која нису у возном стању се врши у месту
стационирања возила, код Наручиоца. Дефектажа квара возила у возном стању, ако је
удаљеност стационирања возила од радионице Пружаоца услуге већа од 30
километара, такођер врши се у месту стационирања возила. Дефектажа квара возила у
возном стању, ако је удаљеност стационирања возила од радионице Пружаоца услуге
мања од 30 километара, врши се у радионици Пружаоца услуге.
Преглед друмских возила и констатација квара се не наплаћују од Наручиоца.
Трошкови транспорта
Члан 3.
Уколико је удаљеност стационирања возила, односно адресе од које се рачуна
удаљеност, до радионице Пружаоца услуге до 30km, трошкове одвоза и довоза возила
сноси Наручилац. Уколико је ова удаљеност преко 30 km, трошкове одвоза и довоза
возила сноси Пружалац услуге.
Адресе и удаљености су дате у Обрасцу 7 Конкурсне документације - Изјава о
удаљености радионице Пружаоца услуге од адресе стационирања возила и саставни
су део овог Уговора.
Вредност Уговора
Члан 4.
Укупна вредност услуге (радне операције са потребним резервним деловима и
потрошним материјалом), возила из члана 1. овог Уговора износи до 500.000,00 РСД
без ПДВ-а.
Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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Начин и услови плаћања
Члан 5.
Уговорна цена дефинисана у члану 2. овог Уговора биће плаћена на текући рачун
Пружаоца услуге са матичним бројем __________, одложено, у року од 45 дана од дана
пријема рачуна о извршеној услузи, уз приложени записник о квантитативноквалитативном пријему.
Паритет испоруке возила и динамика завршетка оправке возила
Члан 6.
Испорука, односно примопредаја возила, пре и након поправке, за Наручиоца вршиће
се сваког радног дана од 8-20 часова, суботом од 8-15 часова:
- сервис Пружаоца услуге на адреси ________________________________.
Динамика завршетка поправке возила зависи од обима услуга које треба извршити на
возилу, стим да се Пружалац услуге обавезује да ће поправку возила за Наручиоца
сматрати приоритетном, те да ће ситније интервенције извршити у року ________дана,
по пријему возила на поправку.
За сложеније интервенције (поправке) које изискују више времена, најдужи рок за
поправку возила је __________ дана, рачунајући од пријема возила на поправку.
Реализација овог Уговора престаје моментом испостављања фактура чији укупан
збир достигне изиос до 500.000,00 РСД без ПДВ , а најкасније истеком истеком рока
од годину дана од дана ступања на снагу овог Уговора.
Права и обавезе уговорних страна
Члан 7.
Наручилац је обавезан да:
- изврши плаћање у складу са одредбама Уговора,
- достави Пружаоцу услуге примедбе на пружене услуге,
- обавести Пружаоца услуге о контакт особи,
- придржава се уговорених рокова и начина реализације уговорних обавеза.
Пружалац услуга се обавезује да:
- предметне услуге врши сходно правилима струке, у свему према задатку и
условима које је добио од Наручиоца,
- обавести Наручиоца о имену и броју телефона контакт особе,
- придржава се уговорених рокова и начина реализације уговорних обавеза,
- одговори на примедбе Наручиоца у вези пружених услуга.
Примопредаја возила
Члан 8.
Приликом сваке примопредаје возила (на и са поправке) Наручилац и Пружалац услуге
ће потписати Записник о примопредаји возила. Поред општих података о возилу,
времену и месту примопредаје, Записник треба да садржи и податке о стању
исправности (неисправности) возила, изгледу возила, опремљености, снабдевености
возила горивом и сл.
Записник о примопредаји возила након поправке, сачињава се након квалитативног
пријема возила. У овај записник се уноси и податак о дужини трајања гарантног рока за
извршену услугу. За сервисирана возила Пружалац услуге издаје потврду о техничкој
исправности возила.
Сву одговорност за стање и опремљеност возила од момента предаје возила на
поправку, до момента предаје возила са поправке, сноси Пружалац услуге. Пружалац
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услуге се обавезује да ће евентуални мањак или оштећење на возилу, о свом трошку,
надокнадити одмах, односно најкасније у року од два дана од констатације мањка,
оштећења или неисправности.
По један примерак оба записника, Пружалац услуге прилаже уз фактуру за извршену
услугу.
Испорука и документа
Члан 9.
Приликом примопредаје возила са поправке, Пружалац услуге је дужан да Наручиоцу
преда све атесте, гарантне листове, упутства и сл., за добра која је уградио на возило,
а за које произвођачи уобичајено дају поменута документа, као и све резервне делове
демонтиране са возила.
По испоруци возила са поправке Пружалац услуге ће Наручиоцу испоставити следећа
документа:
1) фактуру која поред осталог обавезно садржи: број овог Уговора, регистарски
број возила на који се рачун односи, вредност рада и вредност резервних делова и
материјала са спецификацијама и ценама. Пружалац услуге на фактури уписује и
дужину трајања гарантног рока за извршену услугу.
2) по један примерак Записника о примопредаји возила на, и са поправке.
Рекламација и гаранција
Члан 10.
Пружалац услуге гарантује да су сва добра која се уграђују по Уговору оригинална,
нова, неупотребљавана, и у складу са техничким спецификацијама произвођача.
Гарантни рок за оригиналне резервне делове је произвођачки.
Гарантни рок за услугу и уграђена добра за која се не даје гарантни лист, износи _____
(минимално 2 године) од дана уградње.
Пружалац услуге, приликом предаје возила са поправке даје гаранцију на комплет
услугу одржавања, дефинисану чланом 1. овог Уговора.
Гаранција обухвата комплетну услугу (радове и добра). Дакле, гарантни рок за свако
друмско возило подразумева исправно функционисање друмског возила као целине под
нормалним условима експлоатације и одржавања.
Приговори због квалитативних и квантитативних недостатака извршене услуге
важе под овим условима:
- да су поднесени Пружаоцу услуге у року од 10 радних дана од дана
констатовања основа рекламације,
- да је приговору приложен комисијски записник Наручиоца.
Наручилац је дужан да обезбеди Пружаоцу услуге могућност да провери основаност
стављених приговора.
Наручилац и Пружалац услуге ће записнички констатовати недостатке у квалитету и
обиму извршене услуге.
У случају оправданих приговора, Пружалац услуге је дужан да у разумном року отклони
недостатке, односно да изврши накнадну услугу најкасније у року од 5 дана.
Све трошкове настале кривицом Пружаоца услуге по овом члану сноси Пружалац
услуге.
Гаранција за добро извршење посла
Члан 11.
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Пружалац услуге ће у моменту закључења Уговора доставити Наручиоцу бланко соло
меницу за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и
оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10% од укупне
вредности Уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у
меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од уговореног рока
за коначно извршење набавке у целости.
У случају продужетка рока из члана 6. овог уговора, Пружалац услуге је у обавези да
Наручиоцу достави ново менично писмо на исти износ, роком важности 30 дана дужим
од новоутврђеног рока за извршење Уговора у целости.
Бланко соло меница за добро извршење посла биће платива Наручиоцу као накнада
због пропуста Пружаоца услуге да изврши своје обавезе по овом Уговору.
Бланко соло меницу за добро извршење посла Наручилац ће вратити Пружаоцу услуге
у року од 30 (тридесет) дана од дана када Пружалац услуге буде испунио све уговорене
обавезе.
Наручилац не може вратити средство финансијског обезбеђења Пружаоцу услуге, пре
истека рока трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена тим
средством.
Додатна објашњења и информације
Члан 12.
У случају прекида вршења услуге Пружалац услуге је дужан да достави сва додатна
објашњења и информације, а ради предузимања активности за разрешавање насталог
проблема.
Раскид Уговора
Члан 13.
Наручилац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту, које ће упутити
Пружаоцу услуге, раскине овај Уговор у целости или делимично:
(а) ако Пружалац услуге не извршава услугу одржавања у року (роковима)
из Уговора;
(б) ако Пружалац услуге не изврши неку од осталих обавеза по Уговору;
(ц) ако услуга (или уграђени резервни делови и потрошни материјал) не
испуњава одређене параметре квалитета;
(д) уколико околности више силе буду трајале дуже од 30 дана, а уговорне
стране се не споразумеју о продужењу важности Уговора.
Виша сила
Члан 14.
Пружалац услуге мора да достави документ надлежног државног органа из кога се види
време настанка, време пријављивања и престанка више силе, последице које је иста
изазвала, време отклањања последица више силе и узрок настанка више силе.
Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно одговорности за неизвршење
обавеза по овом Уговору, уколико је она последица више силе.
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после
закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље уговорних
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страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти државних органа
од утицаја на извршење обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или на неки други
писани начин да обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење
уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој страни наступање
околности више силе, а која је том околношћу погођена, не може се позивати на њу,
изузев ако сама та околност не спречава слање таквог обавештења.
За време трајања више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се санкције због
неизвршења уговорних обавеза.
Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних обавеза
и то за период који по свом трајању одговара трајању настале околности и разумног
рока отклањања последица тих околности.
Уколико настале околности из овог члана трају дуже од једног месеца свака од
уговорних страна задржава право да раскине Уговор.
Решавање спорова
Члан 15.
У случају спора између Наручиоца и Пружаоца услуге уговара се надлежност
Привредног суда у Београду.
Остале одредбе
Члан 16.
За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона Републике Србије.
Уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу и
примењује се даном достављања бланко соло менице за добро извршење посла,
сходно члану 11. овог Уговора.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 3 (три) примерка за
Наручиоца и 3 (три) примерка за Пружаоца услуга.

За Пружаоца услуге
____________________

За Наручиоца
________________________
Душан Гарибовић дипл. екон.

Напомена: овај Модел уговора представља садржину Уговора који ће бити закључен
са изабраним понуђачем, и ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи
Уговор о јавној набавци, након што му је Уговор додељен, то ће представљати
негативну референцу према чл. 82. ст. 1. тач. 3) ЗЈН.
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Образац 11
СПИСАК ДОСТАВЉАНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Партија 2, Одржавање друмских возила са подручја централне Србије
Образац
ОПИС
/
Докази из Члана. 75 ЗЈН
1
Образац понуде
2
Образац структуре понуђене цене, са
упутством како да се попуни
3
Образац трошкова припреме понуде
4
Образац изјаве о независној понуди
5
Образац изјаве понуђача о испуњености
услова за учешће у поступку Јавне набавке
Члан. 75 и 76. ЗЈН

ДОСТАВЉЕНО
да - не
да - не
да - не
да - не
да - не
да - не

/

Фотокопија уговора о закупу и оверена и
потписана Пописна листа техничких
средстава са стањем на дан 31.12.2018.
године.

да - не

/

Копије М- образаца за пријављене
запослене.
Фотокопија сертификата
Аутодијагностичара-мехатроничара
Копија сертификата ISO 9001
Образац изјаве понуђача о испуњености
услова за учешће у поступку Јавне набавке
Члан. 75 Став 2

да - не

Образац изјаве Изјава о примопредаји
возила
Образац Изјаве о удаљености сервиса
Образац Изјаве о финансијском обезбеђењу
Модел Уговора
Списак достављене документације

да - не

/
/
5а

6
7
8
10
11

У

да - не
да - не
да - не

да - не
да - не
да - не
да - не

За понуђача:

дана
М.П.
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ОБРАСЦИ ЗА ПАРТИЈУ 3
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Образац 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуге:
Одржавање друмских возила, за Партију 3 Подручје Југоистока Србије (Ниш и
Зајечар) набавка број ЈНМВ/28
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача
(e-maиl):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни
и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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Име особе за контакт:
3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ услуге: Одржавање друмских возила, за Партију 3
Подручје Југоистока Србије (Ниш и Зајечар) набавка број ЈНМВ/28
УВУ- Укупна вредност услуге (понуђена
цена у РСД без ПДВ-а)
Вредност ПДВ-а
УВУ(са пдв)
(понуђена цена РСД са ПДВ-ом)
Рок и начин плаћања
/од дана пријема рачуна/

Рок извршења услуге
/од дана пријема возила на поправку/

Место извршења услуге

Вирмански, у року од 45 дана
За ситније интервенције, приоритетно,
у року од _______ дана, рачунајући од
дана пријема возила на поправку.
За сложеније интервенције (поправке)
које изискују више времена, у року од
__________ дана, рачунајући
од
пријема возила на поправку

Сервис__________________________
________________________________
__________________________
(навести адресу)

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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За уграђене оригиналне делове
гаранција је произвођачка.
За квалитет извршених услуга и
уграђених добара за које се не даје
гарантни лист______(мин. 2 године) од
дана извршења услуге

Гарантни период

Рок важења понуде
/од дана отварања понуда/

________дана

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

___________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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Образац 2
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
за јавну набавку услуге: Одржавање друмских возила, за Партију 3 Подручје
Југоистока Србије (Ниш и Зајечар) набавка број ЈНМВ/28
ЦНЧ - цена једног норма часа:______________ дин. без ПДВ-а
ЦНЧ - цена једног норма часа:______________ дин. са ПДВ-ом
1.Потенцијалне операције на возилу: Fiat Ducato Panorama
Р.
бр.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Цена у норма часовима и рсд (без пдв-а)
Радна операција

Материј
а/део

2
Замена и доливање уља у
мотору, мењачу и хидраулици
Замена и доливање расхладне
течности
Замена свих каишева, затезача
и водене пумпе
Замена кочних клешта и
добоша
Замена предњих и задњих
плочица или пакнова
Замена предњих и задњих
амортизера
Замена делова огибљења и
силен блокова
Замена крајева спона или кугли
Замена рамена или
стабилизатора
Замена предњих и задњих
лежајева
Замена хомокинетичких
зглобова
Замена дизни грејача
Сервис електрике и
електронике
Сервис турбо компресора

3

Рад
у нч
4

у рсд
5

Укупно рсд
без пдв
3+5

Сервис пумпе високог притиска
Сервис серво пумпе и летве
волана
Генерални ремонт и
сервисирање мотора
Генерални ремонт и
сервисирање мењача и
диференци.
Ремонт алтернатора

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28

78/186

20

Ремонт алнасера

21

Сервис клима уређаја

22

Лимарски радови

Лакирерски радови
*Замена
пнеуматика
балансирање
24
(Пнеуматике обезбеђује
Наручилац услуге)
1.Укупно (рсд):
23

и

2.Потенцијалне операције на возилу: Iveko ML 120 E 18
Р.
бр.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Цена у норма часовима и рсд (без пдв-а)
Радна операција
2
Замена и доливање уља у
мотору, мењачу и хидраулици
Замена и доливање расхладне
течности
Замена свих каишева, затезача
и водене пумпе
Замена кочних клешта и
добоша
Замена предњих и задњих
плочица или пакнова
Замена предњих и задњих
амортизера
Замена делова огибљења и
силен блокова
Замена крајева спона или кугли
Замена рамена или
стабилизатора
Замена предњих и задњих
лежајева
Замена хомокинетичких
зглобова
Замена дизни грејача
Сервис електрике и
електронике
Сервис турбо компресора

Материј
а/део
3

Рад
у нч
4

у рсд
5

Укупно рсд
без пдв
3+5

Сервис пумпе високог притиска
Сервис серво пумпе и летве
волана
Генерални ремонт и
сервисирање мотора
Генерални ремонт и
сервисирање мењача и
диференци.

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28

79/186

19

Ремонт алтернатора

20

Ремонт алнасера

21

Сервис клима уређаја

22

Лимарски радови

Лакирерски радови
*Замена
пнеуматика
балансирање
24
(Пнеуматике обезбеђује
Наручилац услуге)
2.Укупно (рсд):
23

и

3.Потенцијалне операције на возилу Zastava Turbo Rival 35.10:
Р.
бр.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Цена у рсд (без пдв-а) и норма часовима
Радна операција
2
Замена и доливање уља у
мотору, мењачу и хидраулици
Замена и доливање расхладне
течности
Замена свих каишева, затезача
и водене пумпе
Замена кочних клешта и
добоша
Замена предњих и задњих
плочица или пакнова
Замена предњих и задњих
амортизера
Замена делова огибљења и
силен блокова
Замена крајева спона или кугли
Замена рамена или
стабилизатора
Замена предњих и задњих
лежајева
Замена хомокинетичких
зглобова
Замена дизни грејача
Сервис електрике и
електронике
Сервис турбо компресора

Материј
ал/део
3

Рад
у нч
4

у рсд
5

Укупно рсд
без пдв
3+5

Сервис пумпе високог притиска
Сервис серво пумпе и летве
волана
Генерални ремонт и
сервисирање мотора
Генерални ремонт и
сервисирање мењача и
диференци.

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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19

Ремонт алтернатора

20

Ремонт алнасера

21

Сервис клима уређаја

22

Лимарски радови

Лакирерски радови
*Замена
пнеуматика
балансирање
24
(Пнеуматике обезбеђује
Наручилац услуге)
3.Укупно (рсд):
23

и

4. Потенцијалне операције на возилу: Dacia Logan 1.5dci
Цена рсд (без пдв-а)
Р.
бр.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Радна операција

Материј
ал/део

2
Замена и доливање уља у
мотору, мењачу и хидраулици
Замена и доливање расхладне
течности
Замена свих каишева, затезача
и водене пумпе
Замена кочних клешта и
добоша
Замена предњих и задњих
плочица или пакнова
Замена предњих и задњих
амортизера
Замена делова огибљења и
силен блокова
Замена крајева спона или кугли
Замена рамена или
стабилизатора
Замена предњих и задњих
лежајева
Замена хомокинетичких
зглобова
Замена дизни грејача
Сервис електрике и
електронике
Сервис турбо компресора

3

Рад
у нч
4

Укупно
у рсд
5

3+5

Сервис пумпе високог притиска
Сервис серво пумпе и летве
волана
Генерални ремонт и
сервисирање мотора

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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19

Генерални ремонт и
сервисирање мењача и
диференци.
Ремонт алтернатора

20

Ремонт алнасера

21

Сервис клима уређаја

22

Лимарски радови

18

Лакирерски радови
*Замена
пнеуматика
балансирање
24
(Пнеуматике обезбеђује
Наручилац услуге)
4.Укупно (рсд):
23

и

5. Потенцијалне операције на возилу: Hyundai VH-1
Цена рсд (без пдв-а)
Р.
бр.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Радна операција

Материј
ал/део

2
Замена и доливање уља у
мотору, мењачу и хидраулици
Замена и доливање расхладне
течности
Замена свих каишева, затезача
и водене пумпе
Замена кочних клешта и
добоша
Замена предњих и задњих
плочица или пакнова
Замена предњих и задњих
амортизера
Замена делова огибљења и
силен блокова
Замена крајева спона или кугли
Замена рамена или
стабилизатора
Замена предњих и задњих
лежајева
Замена хомокинетичких
зглобова
Замена дизни грејача
Сервис електрике и
електронике
Сервис турбо компресора

3

Рад
у нч
4

Укупно
у рсд
5

3+5

Сервис пумпе високог притиска
Сервис серво пумпе и летве
волана

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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19

Генерални ремонт и
сервисирање мотора
Генерални ремонт и
сервисирање мењача и
диференци.
Ремонт алтернатора

20

Ремонт алнасера

21

Сервис клима уређаја

22

Лимарски радови

17
18

Лакирерски радови
*Замена
пнеуматика
балансирање
24
(Пнеуматике обезбеђује
Наручилац услуге)
Укупно (рсд):
23

и

6. Потенцијалне операције на возилу: Peugeot Expert
Цена рсд (без пдв-а)
Р.
бр.

Радна операција

Материј
ал/део
3

14

2
Замена и доливање уља у
мотору, мењачу и хидраулици
Замена и доливање расхладне
течности
Замена свих каишева, затезача
и водене пумпе
Замена кочних клешта и
добоша
Замена предњих и задњих
плочица или пакнова
Замена предњих и задњих
амортизера
Замена делова огибљења и
силен блокова
Замена крајева спона или кугли
Замена рамена или
стабилизатора
Замена предњих и задњих
лежајева
Замена хомокинетичких
зглобова
Замена дизни грејача
Сервис електрике и
електронике
Сервис турбо компресора

15

Сервис пумпе високог притиска

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Рад
у нч
4

Укупно
у рсд
5

3+5

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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19

Сервис серво пумпе и летве
волана
Генерални ремонт и
сервисирање мотора
Генерални ремонт и
сервисирање мењача и
диференци.
Ремонт алтернатора

20

Ремонт алнасера

21

Сервис клима уређаја

22

Лимарски радови

16
17
18

Лакирерски радови
*Замена
пнеуматика
балансирање
24
(Пнеуматике обезбеђује
Наручилац услуге)
6.Укупно (рсд):
23

и

УВУ(ук.вр.услуге) за сва воз. из Партије 4 (1+2+3+4+5+6) (рсд без
ПДВ-а):
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА

У
дана

М.П.

Напомена:
Цена норма часа је јединствена за све типове возила.
Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да
понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке
Прецртана или празна поља у обрасцу структуре цене (нпр." / „ или на сличан начин)
чине понуду неприхватљивом. Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно
лице.

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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Образац 3
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама, понуђач
____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру
трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ПОНУДЕ

ИЗНОС

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или 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.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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Образац 4
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама,
_________________________________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности услуге: Одржавање друмских возила, за
Партију 3 Подручје Југоистока Србије (Ниш и Зајечар) набавка број ЈНМВ/28,
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
Закона о јавним набавкама.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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Образац 5
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1- 4 и чл.76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У вези члана 75. Став1.тачка 1-4 и члана 76.Закона о јавним набавкама, као
заступник понуђача, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач.......................................................................[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке мале вредности услуге: Одржавање друмских возила за
Партију 3 Подручје Југоистока Србије (Ниш и Зајечар) , набавка број ЈНМВ/28,
испуњава све услове дефинисана чланом 75. Став 1, тачка1-4 и чланом 76. ЗЈН,
тражене конкурсном документацијом.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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Образац 5а
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 2. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач.......................................................................[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке мале вредности услуге: Одржавање друмских возила, за
Партију 3 Подручје Југоистока Србије (Ниш и Зајечар) набавка број ЈНМВ/28,
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.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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Образац 6

ИЗЈАВА О ПРИМОПРЕДАЈИ ВОЗИЛА
за јавну набавку услуге: Одржавање друмских возила, за Партију 3 Подручје
Југоистока Србије (Ниш и Зајечар) набавка број ЈНМВ/28
Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо испоруку,
односно примопредају возила, пре и након оправке, за наручиоца, вршити сваког радног
дана у времену од 8-20 часова, суботом од 8-15 часова.
Изјава се односи на поступак јавне набавке мале вредности услуге: Одржавање
друмских возила, за Партију 3 Подручје Југоистока Србије (Ниш и Зајечар) набавка
број ЈНМВ/28 а у смислу члана 76 и 77. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

У

За понуђача:

дана
М.П.

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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Образац 7
ИЗЈАВА
О УДАЉЕНОСТИ СЕРВИСА ОД АДРЕСЕ СТАЦИОНИРАЊА ВОЗИЛА

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је наш сервис на
адреси_____________________________________________________
удаљен _____________ км од адресе стационирања возила.
Р.б
р.
1
2
3
4
5
6

Место и адреса
Ниш, Сарајевска
22
Ниш, Сарајевска
22
Ниш, Сарајевска
22
Ниш, Сарајевска
22
Ниш, Сарајевска
22
Зајечар,
Железничка бб

Марка
возила
Fiat Ducato
Panorama
Iveko ML 120
E 18
Zastava
Turbo Rival
35.10
Dacia Logan
1.5 dci
Hyundai VH-1
Peugeot
Expert

Рег.ознака

Удаљеност
(км)

Маршрута

BG 952 JC
BG 017 BE
BG 1210
ZE
BG 1601 LX
BG 1234
RU
BG 1062
ĆS

Изјава се односи на о поступак јавне набавке мале вредности услуге: Одржавање
друмских возила, за Партију 4 Подручје Југоистока Србије (Ниш и Зајечар) набавка број
ЈНМВ/28, а у смислу члана 76 и 77. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15).

У

За понуђача:

дана
М.П.
Напомена:
Под маршрутом се подразумева најкраћи пут којим возило наручиоца може стићи од
назначене адресе у чвору до сервиса понуђача.
Понуђач наводи неколико тачака на путу од адресе наручиоца до сервиса за коју је
уписана километража, а које довољно добро, без икакве дилеме, дефинишу пут.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву о удаљености сервиса доставити за
све сервисе у којима ће се вршити услуга одржавања друмских возила.

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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Образац 8
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ за озбиљност понуде за
Партију ___
ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ
На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платог промета,
ДУЖНИК - ПРАВНО ЛИЦЕ:_________________________________________ _______
Седиште/адреса: _________________________________________
Матични број: ___________________________________________
ПИБ: __________________________________________________
Текући рачун: ___________________________________________
Код банке: ______________________________________________
И З Д А Ј Е
КОРИСНИКУ - ПОВЕРИОЦУ: ______________________________
Седиште/адреса: ________________________________________
Текући рачун:____________________
Матични број: ______________ ПИБ: ______________________
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
За корисника бланко, соло менице
Предајемо Вам бланко соло меницу и то, бр. ___________
, овлашћујемо
________________________________, као Повериоца, да предату меницу може
попунити на износ
1. меница - 5% од вредности уговора без ПДВ-а, односно на износ __________
динара, у сврху гаранције за озбиљност понуде са роком важења 30 дана дуже
од предвиђеног рока важења понуде.
Овлашћује се ____________________________ као Поверилац, да у складу са
одредбама наведене јавне набавке за наплату доспеле Менице, безусловно и
неопозиво, на први позив, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату на терет
рачуна
Дужника
код
банке,
а
у
корист
рачуна
Повериоца
______________________________.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату
изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да
поднет налог за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног
недостатка средства на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са
рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог
закона и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање
налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из предмета.
Менице су важеће и да у току трајања опције понуде дође до: промена овлашћених
лица за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средствима Дужника,
промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од
стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.
Датум издавања ОВЛАШЋЕЊА: ____________2019. године
ДУЖНИК- издавалац менице: ________________________

М.П.

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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Образац 9
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ за добро извршење посла
за Партију ____ (доставља се приликом потписивања Уговора)
ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ
На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платог промета,
ДУЖНИК - ПРАВНО ЛИЦЕ:_________________________________________
_______________________________________________
Седиште/адреса: ________________________________
Матични број: __________________________________
ПИБ: ________________________________________
Текући рачун: __________________________________
Код банке: _____________________________________
И З Д А Ј Е
КОРИСНИКУ - ПОВЕРИОЦУ: ______________________________
Седиште/адреса: ________________________________________
Текући рачун:____________________
Матични број: ______________ ПИБ: ______________________
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
За корисника бланко, соло менице
Предајемо Вам бланко соло меницу и то, бр. ___________
, овлашћујемо
________________________________, као Повериоца, да предату меницу може
попунити на износ
1. меница - 10% од вредности уговора без ПДВ-а, односно на износ __________
динара, у сврху гаранције за добро извршење посла са роком важења 30 дана
дуже од предвиђеног рока важења понуде.
Овлашћује се ____________________________ као Поверилац, да у складу са
одредбама наведене јавне набавке за наплату доспеле Менице, безусловно и
неопозиво, на први позив, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату на терет
рачуна
Дужника
код
банке,
а
у
корист
рачуна
Повериоца
______________________________.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату
изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да
поднет налог за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног
недостатка средства на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са
рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог
закона и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање
налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из предмета.
Менице су важеће и да у току трајања опције понуде дође до: промена овлашћених
лица за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средствима Дужника,
промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од
стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.
Датум издавања ОВЛАШЋЕЊА: ____________2019. године
ДУЖНИК- издавалац менице: ________________________

М.П.

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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Образац 10

МОДЕЛ УГОВОРА
Партија 3
о јавној набавци услуге: Одржавање друмских возила, за Партију 4 Подручје
Југоистока Србије (Ниш и Зајечар) набавка број ЈНМВ/28

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

Акционарско друштво за железнички превоз робе
„Србија Карго“
11000 Београд, Немањина 6
( у даљем тексту : НАРУЧИЛАЦ )

и
______________________________________________
( у даљем тексту : ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ )

Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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1.Акционарско друштво за железнички превоз путника Србија Карго (у даљем тексту:
Наручилац), са седиштем у Београду улица Немањина број 6, матични број: 21127116,
ПИБ:109108446, које заступа в.д.генералног директора Душан Гарибовић, са једне
стране
и
2. ____________________________ са седиштем у _________________, Република
Србија, улица _______________________, матични број: ____________, ПИБ:
______________,
(у даљем тексту: Пружалац услуге), које заступа директор
_______________________, са друге стране (Пружалац услуге наступа са подизвођачем
/ учесник у заједничкој понуди ___________________,ул._____________________из
_______________,који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:
____________________________________________________ ),
закључују

УГОВОР
о пружању услуге Одржавања друмских возила са подручја југоистока
Србије (Ниш и Зајечар)
Предмет Уговора
Члан 1.
Овим Уговором утврђују се међусобна права и обавезе уговорних страна везано за
услугу редовног и ванредног сервисирања друмских возила за Партију 3 - друмска
возила са подручја Југо-истока Србије (Ниш и Зајечар), путничка и теретна возила, и то:

Р.бр.
1
2

Место
Ниш
Ниш

3

Ниш

4
5
6

Ниш
Ниш
Зајечар

Марка возила

Врста

Рег.ознака

Гориво

Fiat Ducato Panorama
Iveko ML 120 E 18
Zastava Turbo Rival
35.10
Dacia Logan 1.5 dci
Hyundai VH-1
Peugeot Expert

П
Т

BG 952 JC
BG 017 BE

ЕД
ЕД

Т

BG 1210 ZE

ЕД

П
П
П

BG 1601 LX
BG 1234 RU
BG 1062 ĆS

ЕД
ЕД
ЕД

Услуга одржавања, у смислу члана 1. овог Уговора, подразумева комплет услугу,
аутомеханичарске, ауто електричарске, лимарске, фарбарске, вулканизерске и друге
операције. Иста, поред радних операција које се изводе на возилу, укључује и потребне
резервне делове и потрошни материјал.
Пружалац услуге ће услуге из става 1. овог члана извести са номинованим
подизвођачима, и то:
- ___________________________
- ___________________________
Цена
Члан 2.
Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28
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Цена по норма часу за све марке и типове путничких и теретних друмских возила износи
______________________________ динара, без ПДВ-а.
Уговорена цена за сваку извршену услугу се израчунава на основу цене по норма часу,
норматива услуга који ће се примењивати за све врсте услуга, цене нових оригиналних
резервних делова и потрошног материјала.
У цену су урачунати сви трошкови Пружаоца услуга.
Спецификација услуга са ценама за одржавање свих врста возила која је предмет овог
уговора, дата је уз понуду Пружаоца услуге бр. ________ од _________2019. године, на
обрасцу „Образац структуре цене“ и чини саставни део овог Уговора.
Уколико се појави потреба вршења услуге на возилу, за које не постоји норматив у
понуди Пружаоца услуге, Пружалац услуге ће предлог норматива, пре почетка вршења
услуге, доставити одговарајућој стручној служби Наручиоца, надлежној за послове са
друмским возилима, ради добијања сагласности на исти.
Пружалац услуге ће за услуге које нису наведене у спецификацији понуде предложити
нормативе за конкретне услуге одржавања, мање или једнаке фабричким нормативима
(или нормативе овлашћених сервиса) који помножени са ценом норма часа и увећане
за цену делова и потрошног материјала, дају цену услуге за конкретне радове.
Пружалац услуге се обавезује да, пре сваке поправке возила, одговарајућој стручној
служби, надлежној за послове са друмским возилима, достави спецификацију услуга,
резервних делова и потрошног материјала са количинама и ценама, односно
процењену вредност поправке. Стручна служба ће извршити одговарајућу проверу и о
својој сагласности писмено обавестити Пружаоца услуге.
Све цене наведене у Обрасцу структуре цене су фиксне и не могу се мењати у току
реализације овог Уговора
Почетна дефектажа квара свих возила која нису у возном стању се врши у месту
стационирања возила, код Наручиоца. Дефектажа квара возила у возном стању, ако је
удаљеност стационирања возила од радионице Пружаоца услуге већа од 30
километара, такођер врши се у месту стационирања возила. Дефектажа квара возила у
возном стању, ако је удаљеност стационирања возила од радионице Пружаоца услуге
мања од 30 километара, врши се у радионици Пружаоца услуге.
Преглед друмских возила и констатација квара се не наплаћују од Наручиоца.
Трошкови транспорта
Члан 3.
Уколико је удаљеност стационирања возила, односно адресе од које се рачуна
удаљеност, до радионице Пружаоца услуге до 30km, трошкове одвоза и довоза возила
сноси Наручилац. Уколико је ова удаљеност преко 30 km, трошкове одвоза и довоза
возила сноси Пружалац услуге.
Адресе и удаљености су дате у Обрасцу 7 Конкурсне документације - Изјава о
удаљености радионице Пружаоца услуге од адресе стационирања возила и саставни
су део овог Уговора.
Вредност Уговора
Члан 4.
Укупна вредност услуге (радне операције са потребним резервним деловима и
потрошним материјалом), возила из члана 1. овог Уговора износи до 500.000,00 РСД
без ПДВ-а.
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Начин и услови плаћања
Члан 5.
Уговорна цена дефинисана у члану 2. овог Уговора биће плаћена на текући рачун
Пружаоца услуге са матичним бројем __________, одложено, у року од 45 дана од дана
пријема рачуна о извршеној услузи, уз приложени записник о квантитативноквалитативном пријему.
Паритет испоруке возила и динамика завршетка оправке возила
Члан 6.
Испорука, односно примопредаја возила, пре и након поправке, за Наручиоца вршиће
се сваког радног дана од 8-20 часова, суботом од 8-15 часова:
- сервис Пружаоца услуге на адреси ________________________________.
Динамика завршетка поправке возила зависи од обима услуга које треба извршити на
возилу, стим да се Пружалац услуге обавезује да ће поправку возила за Наручиоца
сматрати приоритетном, те да ће ситније интервенције извршити у року ________дана,
по пријему возила на поправку.
За сложеније интервенције (поправке) које изискују више времена, најдужи рок за
поправку возила је __________ дана, рачунајући од пријема возила на поправку.
Реализација овог Уговора престаје моментом испостављања фактура чији укупан
збир достигне изиос до 500.000,00 РСД без ПДВ , а најкасније истеком истеком рока
од годину дана од дана ступања на снагу овог Уговора.
Права и обавезе уговорних страна
Члан 7.
Наручилац је обавезан да:
- изврши плаћање у складу са одредбама Уговора,
- достави Пружаоцу услуге примедбе на пружене услуге,
- обавести Пружаоца услуге о контакт особи,
- придржава се уговорених рокова и начина реализације уговорних обавеза.
Пружалац услуга се обавезује да:
- предметне услуге врши сходно правилима струке, у свему према задатку и
условима које је добио од Наручиоца,
- обавести Наручиоца о имену и броју телефона контакт особе,
- придржава се уговорених рокова и начина реализације уговорних обавеза,
- одговори на примедбе Наручиоца у вези пружених услуга.
Примопредаја возила
Члан 8.
Приликом сваке примопредаје возила (на и са поправке) Наручилац и Пружалац услуге
ће потписати Записник о примопредаји возила. Поред општих података о возилу,
времену и месту примопредаје, Записник треба да садржи и податке о стању
исправности (неисправности) возила, изгледу возила, опремљености, снабдевености
возила горивом и сл.
Записник о примопредаји возила након поправке, сачињава се након квалитативног
пријема возила. У овај записник се уноси и податак о дужини трајања гарантног рока за
извршену услугу. За сервисирана возила Пружалац услуге издаје потврду о техничкој
исправности возила.
Сву одговорност за стање и опремљеност возила од момента предаје возила на
поправку, до момента предаје возила са поправке, сноси Пружалац услуге. Пружалац
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услуге се обавезује да ће евентуални мањак или оштећење на возилу, о свом трошку,
надокнадити одмах, односно најкасније у року од два дана од констатације мањка,
оштећења или неисправности.
По један примерак оба записника, Пружалац услуге прилаже уз фактуру за извршену
услугу.
Испорука и документа
Члан 9.
Приликом примопредаје возила са поправке, Пружалац услуге је дужан да Наручиоцу
преда све атесте, гарантне листове, упутства и сл., за добра која је уградио на возило,
а за које произвођачи уобичајено дају поменута документа, као и све резервне делове
демонтиране са возила.
По испоруци возила са поправке Пружалац услуге ће Наручиоцу испоставити следећа
документа:
1) фактуру која поред осталог обавезно садржи: број овог Уговора, регистарски
број возила на који се рачун односи, вредност рада и вредност резервних делова и
материјала са спецификацијама и ценама. Пружалац услуге на фактури уписује и
дужину трајања гарантног рока за извршену услугу.
2) по један примерак Записника о примопредаји возила на, и са поправке.
Рекламација и гаранција
Члан 10.
Пружалац услуге гарантује да су сва добра која се уграђују по Уговору оригинална,
нова, неупотребљавана, и у складу са техничким спецификацијама произвођача.
Гарантни рок за оригиналне резервне делове је произвођачки.
Гарантни рок за услугу
и уграђена добра за која се не даје гарантни лист,
износи_______ (минимум 2 године) од дана уградње.
Пружалац услуге, приликом предаје возила са поправке даје гаранцију на комплет
услугу одржавања, дефинисану чланом 1. овог Уговора.
Гаранција обухвата комплетну услугу (радове и добра). Дакле, гарантни рок за свако
друмско возило подразумева исправно функционисање друмског возила као целине под
нормалним условима експлоатације и одржавања.
Приговори због квалитативних и квантитативних недостатака извршене услуге
важе под овим условима:
- да су поднесени Пружаоцу услуге у року од 10 радних дана од дана
констатовања основа рекламације,
- да је приговору приложен комисијски записник Наручиоца.
Наручилац је дужан да обезбеди Пружаоцу услуге могућност да провери основаност
стављених приговора.
Наручилац и Пружалац услуге ће записнички констатовати недостатке у квалитету и
обиму извршене услуге.
У случају оправданих приговора, Пружалац услуге је дужан да у разумном року отклони
недостатке, односно да изврши накнадну услугу најкасније у року од 5 дана.
Све трошкове настале кривицом Пружаоца услуге по овом члану сноси Пружалац
услуге.
Гаранција за добро извршење посла
Члан 11.
Пружалац услуге ће у моменту закључења Уговора доставити Наручиоцу бланко соло
меницу за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од
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стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и
оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10% од укупне
вредности Уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у
меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од уговореног рока
за коначно извршење набавке у целости.
У случају продужетка рока из члана 6. овог уговора, Пружалац услуге је у обавези да
Наручиоцу достави ново менично писмо на исти износ, роком важности 30 дана дужим
од новоутврђеног рока за извршење Уговора у целости.
Бланко соло меница за добро извршење посла биће платива Наручиоцу као накнада
због пропуста Пружаоца услуге да изврши своје обавезе по овом Уговору.
Бланко соло меницу за добро извршење посла Наручилац ће вратити Пружаоцу услуге
у року од 30 (тридесет) дана од дана када Пружалац услуге буде испунио све уговорене
обавезе.
Наручилац не може вратити средство финансијског обезбеђења Пружаоцу услуге, пре
истека рока трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена тим
средством.
Додатна објашњења и информације
Члан 12.
У случају прекида вршења услуге Пружалац услуге је дужан да достави сва додатна
објашњења и информације, а ради предузимања активности за разрешавање насталог
проблема.
Раскид Уговора
Члан 13.
Наручилац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту, које ће упутити
Пружаоцу услуге, раскине овај Уговор у целости или делимично:
(а) ако Пружалац услуге не извршава услугу одржавања у року (роковима)
из Уговора;
(б) ако Пружалац услуге не изврши неку од осталих обавеза по Уговору;
(ц) ако услуга (или уграђени резервни делови и потрошни материјал) не
испуњава одређене параметре квалитета;
(д) уколико околности више силе буду трајале дуже од 30 дана, а уговорне
стране се не споразумеју о продужењу важности Уговора.
Виша сила
Члан 14.
Пружалац услуге мора да достави документ надлежног државног органа из кога се види
време настанка, време пријављивања и престанка више силе, последице које је иста
изазвала, време отклањања последица више силе и узрок настанка више силе.
Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно одговорности за неизвршење
обавеза по овом Уговору, уколико је она последица више силе.
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после
закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље уговорних
страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти државних органа
од утицаја на извршење обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или на неки други
писани начин да обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење
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уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој страни наступање
околности више силе, а која је том околношћу погођена, не може се позивати на њу,
изузев ако сама та околност не спречава слање таквог обавештења.
За време трајања више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се санкције због
неизвршења уговорних обавеза.Наступањем околности из овог члана продужава се рок
за испуњење уговорних обавеза и то за период који по свом трајању одговара трајању
настале околности и разумног рока отклањања последица тих околности.Уколико
настале околности из овог члана трају дуже од једног месеца свака од уговорних страна
задржава право да раскине Уговор.
Решавање спорова
Члан 15.
У случају спора између Наручиоца и Пружаоца услуге уговара се надлежност
Привредног суда у Београду.
Остале одредбе
Члан 16.
За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона Републике Србије.
Уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу и
примењује се даном достављања бланко соло менице за добро извршење посла,
сходно члану 11. овог Уговора.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 3 (три) примерка за
Наручиоца и 3 (три) примерка за Пружаоца услуга.
За Пружаоца услуге

____________________

За Наручиоца

________________________
Душан Гарибовић дипл. Екон.

Напомена: овај Модел уговора представља садржину Уговора који ће бити закључен
са изабраним понуђачем, и ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи
Уговор о јавној набавци, након што му је Уговор додељен, то ће представљати
негативну референцу према чл. 82. ст. 1. тач. 3) ЗЈН.
према чл. 82. ст. 1. тач. 3) ЗЈН.
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Образац 11
СПИСАК ДОСТАВЉАНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Партија 3, Одржавање друмских возила са подручја југоистока Србије (Ниш и
Зајечар)
Образац
ОПИС
/
Докази из Члана. 75 ЗЈН
1
Образац понуде
2
Образац структуре понуђене цене, са
упутством како да се попуни
3
Образац трошкова припреме понуде
4
Образац изјаве о независној понуди
5
Образац изјаве понуђача о испуњености
услова за учешће у поступку Јавне набавке
Члан. 75 и 76. ЗЈН

ДОСТАВЉЕНО
да - не
да - не
да - не
да - не
да - не
да - не

/

Фотокопија уговора о закупу и оверена и
потписана Пописна листа техничких
средстава са стањем на дан 31.12.2018.
године.

да - не

/

Копије М- образаца за пријављене
запослене.
Фотокопија сертификата
Аутодијагностичара-мехатроничара
Копија сертификата ISO 9001
Образац изјаве понуђача о испуњености
услова за учешће у поступку Јавне набавке
Члан. 75 Став 2

да - не

Образац изјаве Изјава о примопредаји
возила
Образац Изјаве о удаљености сервиса
Образац Изјаве о финансијском обезбеђењу
Модел Уговора
Списак достављене документације

да - не

/
/
5а

6
7
8
10
11

У

да - не
да - не
да - не

да - не
да - не
да - не
да - не

За понуђача:

дана
М.П.
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
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 и адресу понуђача.
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.
Понуду доставити на адресу: „Србија Карго“ а. д. ,11000 Београд, Немањина
6, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге Одржавање друмских
возила, у поступку јнмв, за партију/е________, за набавку број ЈНМВ/28- НЕ
ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 29.11.2019. године до 10.00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац
ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком
да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи (за сваку од партија за које се подноси понуда):
- Образац понуде
Понуђач је обавезан да достави Образац понуде, попуњен, оверен печатом и
потписан од стране овлашћеног лица понуђача, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Понуђач обавезно наводи начин подношења понуде и уписује податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(Образац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне
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вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача и попуњава
табелу 3. - Подаци о подизвођачу. У случају подношења понуде са већим бројем
подизвођача, табела се копира и доставља за сваког подизвођача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који
ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Табелу 4 „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди, наведени образац се копира у довољном броју примерака, попуњава и
доставља за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
У попуњеном обрасцу понуде не сме бити никаквих корекција и исправки. У
случају било каквих исправки, исте морају бити оверене печатом и потписане од
стране овлашћеног лица понуђача.
Образац структуре цене (Образац 2), попуњен, оверен печатом и потписан од
стране овлашћеног лица понуђача. Понуђач у колону 4 уписује норматив, време
потребно за извршење назначене радне операције, у норма часовима (нч). а
колони 5 уписује динарски износ цене те операције(производ броја норма часова
и цене норма часа(цнч) - цене су у рсд, без пдв-а) Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потпишу и
печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац.
Како ни наручилац ни понуђач нису у стању, унапред, предвидети шта
ће на неком возилу бити предмет поправке, поменути „ОБРАЗАЦ“
представља ограничени списак потенцијалних операција, дакле
претпоставку да ће се радити све побројане операције и да ће се радити
само једном. (Наравно, у пракси, оправљаће се она возила за која се
појави таква потреба, и изводиће се оне операције које буду неопходне
да би се возило довело у исправно стање): аутомеханичарске,
аутоелектричарске, лимарско-фарбарске ...)..
Овако добијена укупна цена је критеријум на основу кога ће наручилац
упоређивати понуде и изабрати најповољнију. Она је рачунски добијена
вредност потребна за рангирање понуда, а не вредност на коју се
закључује уговор.
Вредност на коју ће се закључити уговор, односно вредност уговора за:
Партија 1: Друмска возила са подручја Војводине - 500.000,00 динара
без ПДВ-а;
Партија 2:Друмска возила са подручја Централне Србије - 500.000,00
динара без ПДВ-а;
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Партија 3: Друмска возила са подручја југо-истока Србије (Ниш и
Зајечар)- 500.000,00 динара без ПДВ-а;
и Уговор је извршен оног момента када збир фактура за извршене услуге,
без ПДВ-а, достигне напред наведене износе.


Образац трошкова припреме понуде (Образац 3), може да достави
понуђач
Напомена: На основу члана 88. ЗЈН („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан и
печатом оверен (од стране овлашћеног лица понуђача) образац 3 (Образац
трошкова припреме понуде) сматра се да је понуђач поставио Захтев за
надокнаду трошкова припреме понуде, а који (Захтев) ће бити уважен, односно
наручилац ће бити дужан надокнадити напред наведене трошкове у случају
обуставе јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, тј. наручилац ће
понуђачу надокнадити трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова
у својој понуди.


Образац изјаве о независној понуди (Образац 4), попуњен, оверен
печатом и
потписан од стране овлашћеног лица понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује и печатом оверава
сваки од чланова групе понуђача.








Образац Изјава о испуњењу услова из члана 75.ст.1 тачка 1-4, и чл.76
ЗЈН (Образац 5);
Образац Изјава о испуњењу услова из члана 75.ст.2 ЗЈН (Образац
5а);
Образац Изјава о примопредаји возила (Образац 6);
Образац Изјаве о удаљености сервиса (Образац 7).
Бланко соло меницу за озбиљност понуде, менично овлашћење
(Образац 8), потврду о регистрацији менице и картон депонованих
потписа лица овлашћених за заступање;
Модел уговора, попуњен, печатиран и потписан од стране
овлашћеног лица понуђача. (Образац 10)
Списак достављене документације (Образац 11)

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, споразум о заједничком извршењу
јавне набавке садржаће и податак о понуђачу који ће у име групе понуђача
потписати и печатом оверити Модел уговора.
3.

ПАРТИЈЕ
Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28

103/186

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да
обухвати 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 случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити
поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из чл. 75. и 76. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више
партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити
достављени у једном примерку за све партије.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. Ако се достави понуда са
варијантама, понуда ће се оценити као неприхватљива.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: „Србија Карго“
а. д., 11000 Београд, Немањина 6, соба 510 са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку набавку услуге:Одржавање друмских
возила, за партију/е_____ набавка број ЈНМВ/28- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку набавку услуге:Одржавање друмских
возила, за партију/е_____ набавка број ЈНМВ/28- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку набавку услуге:Одржавање друмских
возила, за партију/е_____ набавка број ЈНМВ/28- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку набавку услуге:Одржавање
друмских возила, за партију/е_____ набавка број ЈНМВ/28- НЕ ОТВАРАТИ”
.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 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.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
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6. 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.
У Обрасцу понуде (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(Образац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у
уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како
се доказује испуњеност услова (Образац 5 и 5а.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана
81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Начин и рок плаћања: у складу са Законом о роковима измирења новчаних У
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/2012), наручилац ће извршити
плаћање, одложено, у року од 45 дана од дана пријема рачуна о извршеној
услузи, уз приложени записник о квантитативно-квалитативном пријему.
Понуда понуђача који буде захтевао авансно плаћање, биће оцењена као
неприхватљива.
Наручилац за ову јавну набавку, као средства финансијског обезбеђења, тражи
менице.
Плаћање ће се вршити уплатом на рачун Пружаоца услуге.
Наручилац нема обавезу издавања средстава обезбеђења плаћања
(менице, акредитиви, банкарске гаранције и сл.)
Понуде у којима се буду захтевали инструменти обезбеђења плаћања од
Наручиоца биће оцењене као неприхватљиве.
9.3. Захтеви у погледу рока за извршење услуге (за појединачне поправке)
Poк зa извpшeњe ycлyгe мopa бити y пpиopитeтнoм тpeтмaнy и пoпpaвкe
ce мopajy извpшити y нajкpaћeм poкy, најкасније до три дана од дана
пријема возила на поправку.
Рок за сложеније интервенције (поправке) које изискују више времена, не
дужи од 15 дана од дана пријема возила на поправку.
9.3. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за уграђене оригиналне резервне делове је произвођачка.
Понуђач је дужан да за сваки тип возила уграђује оригиналне резервне
делове.
Временски период гаранције за квалитет извршених услуга минимално 2
године од дана извршења услуге.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.
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У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може
мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке и цена испоруке.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. ЗЈН.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА
I Понуђач је дужан да достави (у понуди, за сваку од партија за коју
подноси понуду)


Бланко соло меницу за озбиљност понуде

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од
5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је минимум
90 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека
рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач
коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор,
одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.Уколико понуђач не
достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
II Изабрани понуђач је дужан да достави:
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1) Изабрани понуђач се обавезује да у моменту закључења уговора преда
наручиоцу бланко соло меницу за добро извршење посла, која мора бити
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница
мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности
Уговора без ПДВ-а и рoкoм вaжeњe 30 дaнa дужим oд угoвoрeнoг рoкa испoрукe.
У случajу прoдужeткa рoкa извршeњa Уговора, Прoдaвaц je у oбaвeзи дa
Наручиоцу дoстaви нoвo мeничнo oвлaшћeњe нa исти изнoс, a сa рoкoм
вaжнoсти 30 дaнa дужим oд нoвoутврђeнoг рoкa зa дoбрo извршeњe пoслa.
Срeдствa гaрaнциje зa дoбрo извршeњe пoслa бићe плaтивa Наручиоцу кao
нaкнaдa зa губитaк дo кoгa будe дoшлo збoг прoпустa Прoдaвцa дa извши свoje
oбaвeзe пo уговору.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца
„Србија Карго“ а.д., Центар за набавке и централна стоваришта, Немањина 6,
11000 Београд, или путем електронске поште на e-mail nabavke.kargo@srbrail.rs
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5
дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
Одржавање друмских возила, ЈНМВ/28
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 5 (пет) или мање
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење
понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. ЗЈН, и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
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- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране
наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди
пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то
неопходно као доказ да је извршено достављање.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид)
код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача,
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца,
односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог
подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ
ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку
јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања
наручиоца противно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки
(у даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском
поштом на e-mail nabavke.kargo@srbrail.rs или препорученом пошиљком са
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом
захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у
року од два дана од дана пријема захтева.
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Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније
седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није
отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН
или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење
захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци
наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на
сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора
да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога.
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог
рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на
тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000,00 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
Јавна набавка услуге- Одржавање друмских возила, у поступк јавне набавке мале вредности, по
партијама, набавка ЈНМВ/28

110/186

(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; „Србија Карго“а.д.; јавна набавка ЈНМВ/28;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10),
за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно
социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за
заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
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