Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица
NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka
Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica
Matični broj: 08067783
PIB: 100960649
Žiro-račun: 840-402667-68
Šifra delatnosti: 8891

Дел. бр. 1850-09-567/2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА
ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ -

-Набавка услуга поправке и одржавања
возилаОзнака из општег речника набавке: 50110000

ЈАВНА НАБАВКА бр. У-1.2.5/2016

Крајњи рок за достављање понуда
Јавно отварање понуда

21.10.2016. године до 10:00 часова.
21.10.2016. године у 10:30 часова.

Октобар 2016.
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На основу чл. 39. 40. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл.
гласник РС" бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1850-09-550/2016. од
03.10.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 1850-09-551/2016 од
03.10.2016. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредности услуга – поправке и одржавање возила
бр. У – 1.2.5/2016 , ради закључења оквирног споразума са једним
понуђачем
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

Назив поглавља

Страна

Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике, спецификација, количина и опис добара,
квалитет, рок извршења, место испоруке добара
Техничка спецификација

3

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се
доказује испуњеност тих услова
Критеријум за доделу уговора
Образац понуде

15

Образац структуре цене са упутством како да се попуни
Образац трошкова
Образац изјаве о независној понуди

4
5

19
21
26
43

Образац изјаве о поштовању услова из члана 75. став 1 тач. 1), 2) и 4)
Образац изјаве о поштовању услова из члана 75. став 2

44
45
47

XII

Модел оквирног споразума

48

XIII

Изјава о достављању финансијском средству обезбеђења
Упутство понуђачима како да сачине понуду

57

XIV

58

*Напомена:
Конкурсна документација има 66 стране.
Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у
свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено
обратите Наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал Јавних набавки и интернет
страницу Наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима
конкурсне документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) дужан да све измене и допуне
конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на својој интернет страници. У
складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде објавити на порталу Jавних набавки и на својој
интернет страници.
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о Наручиоцу:
Наручилац: Предшколска установа „Наша радост“
Адреса: Антона Ашкерца бр. 3, 24000 Суботица
Интернет страница: http://www.nasaradost.edu.rs/
Радно време установе: понедељак – петак од 07:00 до 15:00
часова.
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, ради
закључења оквирног споразума са једним понуђачем, у складу са Законом и подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број У-1.2.5/2016 је набавка услуга- поправке и одржавања возила.
Назив и ознака из општег речника набавке:
50110000- услуге поправки и одржавања моторних возила и пратеће опреме.
4. Партије:
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума.
6. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка:
Није у питању резервисана јавна набавка.
7. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација:
Не спроводи се електронска лицитација.
8. Контакт:
Лице за контакт: Шујица Сања
Факс: 024/646411
Email: sanja.sujica@nasaradost.edu.rs
9. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о закључењу оквирног
споразума:
Одлуку о закључењу оквирног споразума, наручилац ће донети у року до 10 (десет) дана од
дана јавног отварања понуда.
10. Врста оквирног споразума:
Предметни поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума са
једним понуђачем, на рок од две године.
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,
МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
1. Врста и количина услуга:
Услуге поправке и одржавања возила вршиће се сукцесивно, у складу са стварним потребама
Наручиоца за време важења оквирног споразума, односно уговора закљученог на основу
истог.
2. Техничке карактеристике:
Техничке карактеристике услуга дате су у оквиру III Поглавља – Техничке спецификације
3. Квалитет услуга
Услуге морају бити извршене у складу са свим законским нормама које регулишу ову област.
4. Место извршења:
FCO Понуђача (након закључења оквирног споразума Извршиоц) радионички и теренски.
5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:
Понуђач мора гарантовати како за извршену услугу, тако и за замењени део. Гаранција на
извршену услугу не може бити краћа од 6 (шест) месеци, док гаранција на уграђени део не
може бити краћа од 12 (дванаест) месеци од дана извршене услуге.
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III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Ред.
Назив услуге за модел возила
Јединица мере
бр.
Fiat Ducato Furgon 2.3 JTD 18Q 2005 god. 81kw br. šasije:ZFA24400007755522
br.mot:F1AE0481CA2110283214
1. Замена споне 1 ком
ком
2. Замена шипке носача споне 1 ком
ком
3. Замена виљушке предње осовине 1 ком
ком
4. Замена стабилизатора баланс полуге предње осовине 1 ком
ком
5. Замена улежиштења баланс полуге на попречну шасију
ком
6. Замена кочионих плочица предње осовине
ком
7. Замена кочионих пакни задње осовине
ком
8. Замена кочионих цилиндара задње осовине већ растављена
кочница са ваздуширањем и кочионим уљем
ком
9. Машинска обрада 2 ком диска већ димонтирана
ком
10. Машинска обрада 2 ком добоша већ демонтирана
ком
11. Замена дискова и кочионих плочица предње осовине
ком
12. Замена добоша, кочионих пакни, кочионих цилиндара и сајли
ком
ручне кочнице задње осовине
13. Замена сајли ручне кочнице већ растављена кочница
ком
14. Замена леђаја точка задње осовине 1 ком
ком
15. Поправка аласера са демонтажом и монтажом, са заменом
лежајева, бендикса, четкица носачем четкица, аутомата,
ком
поправком колектора, без замене статора и ротора
16. Поправка аласера са демонтажом и монтажом, са заменом
лежајева, бендикса, четкица носачем четкица, аутомата,
ком
поправком колектора, са заменом статора и ротора
17. Премотавање статора аласера (већ растављеног)
ком
18. Поправка алтернатора са изг./уградњом и заменом лежајева,
поправком колектора заменом четкица, са заменом (рачне)
ком
ременице, без замене ротора и статора
19. Поправка алтернатора са демонтажом и монтажом, заменом
ком
лежајева, поправком колектора заменом четкица, са заменом
ротора, статора и ременице (рачне)
20. Премотавање ротора алтернатора (већ растављен алтернатор)
ком
21. Замена диодне плоче (већ растављен)
ком
22. Замена само рачне ременице алтернатора (већ демонтиран
ком
алтернатор)
23. Замена регулатора напона (већ демонтиран алтернатор)
ком
24. Замена сензора обртаја мотора
ком
25. Замена само пк каиша
ком
26. Замена пк каиша и затезача
ком
27. Замена сета развода са воденом пумпом
ком
28. Замена мерача количине усисаног ваздуха
ком
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Замена сензора температуре мотора
ком
Контролни преглед возила ауто – дијагностичком опремом
ком
Замена лежаја једног предњег точка
ком
Замена погонског вратила – лева страна
ком
Замена погонског вратила – десна страна
ком
Замена једног хомо-кинетичког зглоба
ком
Замена сета квачила ( и лежаја квачила)
ком
Замена носача мотора са стране развода
ком
Замена носача мотора доње
ком
Замена предњих амортизера и носачима (шољама) амортизера
ком
Замена задњих амортизера
ком
Сервисирање клима система са допуном средстава за хлађење
ком
(фреона) са дезинфекцијом система
41. Само дезинфекција клима система
ком
42. Замена сензора угла волана
ком
43. Сервис возила
ком
Fiat Ducato Furgon 2.3 JTD 35 2007 god. 88kw br. šasije:ZFA25000001109127
br.mot:F1AE0481DA2050442875
44. Замена споне 1 ком
ком
45. Замена шипке носача споне 1 ком
ком
46. Замена виљушке предње осовине 1 ком
ком
47. Замена стабилизатора баланс полуге предње осовине 1 ком
ком
48. Замена улежиштења баланс полуге на попречну шасију
ком
49. Замена кочионих плочица предње осовине
ком
50. Замена кочионих пакни задње осовине
ком
51. Замена кочионих цилиндара задње осовине већ растављена
ком
кочница са ваздуширањем и кочионим уљем
52. Машинска обрада 2 ком диска већ димонтирана
ком
53. Машинска обрада 2 ком добоша већ демонтирана
ком
54. Замена дискова и кочионих плочица предње осовине
ком
55. Замена добоша, кочионих пакни, кочионих цилиндара и сајли
ком
ручне кочнице задње осовине
56. Замена сајли ручне кочнице већ растављена кочница
ком
57. Замена леђаја точка задње осовине 1 ком
ком
58. Поправка аласера са демонтажом и монтажом, са заменом
ком
лежајева, бендикса, четкица носачем четкица, аутомата,
поправком колектора, без замене статора и ротора
59. Поправка аласера са демонтажом и монтажом, са заменом
ком
лежајева, бендикса, четкица носачем четкица, аутомата,
поправком колектора, са заменом статора и ротора
60. Премотавање статора аласера (већ растављеног)
ком
61. Поправка алтернатора са изг./уградњом и заменом лежајева,
ком
поправком колектора заменом четкица, са заменом (рачне)
ременице, без замене ротора и статора
62. Поправка алтернатора са демонтажом и монтажом, заменом
ком
лежајева, поправком колектора заменом четкица, са заменом
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63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

ротора, статора и ременице (рачне)
Премотавање ротора алтернатора (већ растављен алтернатор)
ком
Замена диодне плоче (већ растављен)
ком
Замена само рачне ременице алтернатора (већ демонтиран
ком
алтернатор)
Замена регулатора напона (већ демонтиран алтернатор)
Замена сензора обртаја мотора
ком
Замена само пк каиша
ком
Замена пк каиша и затезача
ком
Замена сета развода са воденом пумпом
ком
Замена мерача количине усисаног ваздуха
ком
Замена сензора температуре мотора
ком
Контролни преглед возила ауто – дијагностичком опремом
ком
Замена лежаја једног предњег точка
ком
Замена погонског вратила – лева страна
ком
Замена погонског вратила – десна страна
ком
Замена једног хомо-кинетичког зглоба
ком
Замена сета квачила ( и лежаја квачила)
ком
Замена носача мотора са стране развода
ком
Замена носача мотора доње
ком
Замена предњих амортизера и носачима (шољама) амортизера
ком
Замена задњих амортизера
ком
Сервисирање клима система са допуном средстава за хлађење
ком
(фреона) са дезинфекцијом система
Само дезинфекција клима система
ком
Замена сензора угла волана
ком
Сервис возила
ком
Fiat Ducato 2.3 JTD 18Q 2005 god. 81kw br. šasije:ZFA24400007690213
br.mot:F1AE0481CA2110243582
Замена споне 1 ком
ком
Замена шипке носача споне 1 ком
ком
Замена виљушке предње осовине 1 ком
ком
Замена стабилизатора баланс полуге предње осовине 1 ком
ком
Замена улежиштења баланс полуге на попречну шасију
ком
Замена кочионих плочица предње осовине
ком
Замена кочионих пакни задње осовине
ком
Замена кочионих цилиндара задње осовине већ растављена
ком
кочница са ваздуширањем и кочионим уљем
Машинска обрада 2 ком диска већ димонтирана
ком
Машинска обрада 2 ком добоша већ демонтирана
ком
Замена дискова и кочионих плочица предње осовине
ком
Замена добоша, кочионих пакни, кочионих цилиндара и сајли
ком
ручне кочнице задње осовине
Замена сајли ручне кочнице већ растављена кочница
ком
Замена леђаја точка задње осовине 1 ком
ком
Поправка аласера са демонтажом и монтажом, са заменом
ком
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лежајева, бендикса, четкица носачем четкица, аутомата,
поправком колектора, без замене статора и ротора
102. Поправка аласера са демонтажом и монтажом, са заменом
ком
лежајева, бендикса, четкица носачем четкица, аутомата,
поправком колектора, са заменом статора и ротора
103. Премотавање статора аласера (већ растављеног)
ком
104. Поправка алтернатора са изг./уградњом и заменом лежајева,
ком
поправком колектора заменом четкица, са заменом (рачне)
ременице, без замене ротора и статора
105. Поправка алтернатора са демонтажом и монтажом, заменом
ком
лежајева, поправком колектора заменом четкица, са заменом
ротора, статора и ременице (рачне)
106. Премотавање ротора алтернатора (већ растављен алтернатор)
ком
107. Замена диодне плоче (већ растављен)
ком
108. Замена само рачне ременице алтернатора (већ демонтиран
ком
алтернатор)
109. Замена регулатора напона (већ демонтиран алтернатор)
ком
110. Замена сензора обртаја мотора
ком
111. Замена само пк каиша
ком
112. Замена пк каиша и затезача
ком
113. Замена сета развода са воденом пумпом
ком
114. Замена мерача количине усисаног ваздуха
ком
115. Замена сензора температуре мотора
ком
116. Контролни преглед возила ауто – дијагностичком опремом
ком
117. Замена лежаја једног предњег точка
ком
118. Замена погонског вратила – лева страна
ком
119. Замена погонског вратила – десна страна
ком
120. Замена једног хомо-кинетичког зглоба
ком
121. Замена сета квачила ( и лежаја квачила)
ком
122. Замена носача мотора са стране развода
ком
123. Замена носача мотора доње
ком
124. Замена предњих амортизера и носачима (шољама) амортизера
ком
125. Замена задњих амортизера
ком
126. Сервисирање клима система са допуном средстава за хлађење
ком
(фреона) са дезинфекцијом система
127. Само дезинфекција клима система
ком
128. Замена сензора угла волана
ком
129. Сервис возила
ком
Fiat Ducato Panorama 1.9 TD 1997 god. 60kw br. šasije:ZFA23000005437924
br.mot:230A30002080074
130. Замена споне 1 ком
ком
131. Замена шипке носача споне 1 ком
ком
132. Замена виљушке предње осовине 1 ком
ком
133. Замена стабилизатора баланс полуге предње осовине 1 ком
ком
134. Замена улежиштења баланс полуге на попречну шасију
ком
135. Замена кочионих плочица предње осовине
ком
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136. Замена кочионих пакни задње осовине
137. Замена кочионих цилиндара задње осовине већ растављена
кочница са ваздуширањем и кочионим уљем
138. Машинска обрада 2 ком диска већ димонтирана
139. Машинска обрада 2 ком добоша већ демонтирана
140. Замена дискова и кочионих плочица предње осовине
141. Замена добоша, кочионих пакни, кочионих цилиндара и сајли
ручне кочнице задње осовине
142. Замена сајли ручне кочнице већ растављена кочница
143. Замена леђаја точка задње осовине 1 ком
144. Поправка аласера са демонтажом и монтажом, са заменом
лежајева, бендикса, четкица носачем четкица, аутомата,
поправком колектора, без замене статора и ротора
145. Поправка аласера са демонтажом и монтажом, са заменом
лежајева, бендикса, четкица носачем четкица, аутомата,
поправком колектора, са заменом статора и ротора
146. Премотавање статора аласера (већ растављеног)
147. Поправка алтернатора са изг./уградњом и заменом лежајева,
поправком колектора заменом четкица, са заменом (рачне)
ременице, без замене ротора и статора
148. Поправка алтернатора са демонтажом и монтажом, заменом
лежајева, поправком колектора заменом четкица, са заменом
ротора, статора и ременице (рачне)
149. Премотавање ротора алтернатора (већ растављен алтернатор)
150. Замена диодне плоче (већ растављен)
151. Замена само рачне ременице алтернатора (већ демонтиран
алтернатор)
152. Замена регулатора напона (већ демонтиран алтернатор)
153. Замена сензора обртаја мотора
154. Замена само пк каиша
155. Замена пк каиша и затезача
156. Замена сета развода са воденом пумпом
157. Замена мерача количине усисаног ваздуха
158. Замена сензора температуре мотора
159. Контролни преглед возила ауто – дијагностичком опремом
160. Замена лежаја једног предњег точка
161. Замена погонског вратила – лева страна
162. Замена погонског вратила – десна страна
163. Замена једног хомо-кинетичког зглоба
164. Замена сета квачила ( и лежаја квачила)
165. Замена носача мотора са стране развода
166. Замена носача мотора доње
167. Замена предњих амортизера и носачима (шољама) амортизера
168. Замена задњих амортизера
169. Сервисирање клима система са допуном средстава за хлађење
(фреона) са дезинфекцијом система
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170. Само дезинфекција клима система
ком
171. Замена сензора угла волана
ком
172. Сервис возила
ком
Renault Kango 1.5 DCI 2002 god. 48kw br. šasije:VF1FC07HF27679017
br.mot:K9KA704D340742
173. Замена споне 1 ком
ком
174. Замена шипке носача споне 1 ком
ком
175. Замена аксенке (доње кугле) предње виљушке 1 ком
ком
176. Замена стабилизатора баланс полуге предње осовине 1 ком
ком
177. Замена улежиштења баланс полуге на попречну шасију
ком
178. Замена кочионих плочица предње осовине
ком
179. Замена кочионих пакни задње осовине
ком
180. Машинска обрада 2 ком диска већ димонтирана
ком
181. Замена дискова и кочионих плочица предње осовине
ком
182. Замена дискова (са лежајем заједно) кочионих плочица задње
ком
осовине
183. Замена сајли ручне кочнице
ком
184. Поправка аласера са демонтажом и монтажом, са заменом
ком
лежајева, бендикса, четкица носачем четкица, аутомата,
поправком колектора, без замене статора и ротора
185. Поправка аласера са демонтажом и монтажом, са заменом
ком
лежајева, бендикса, четкица носачем четкица, аутомата,
поправком колектора, са заменом статора и ротора
186. Премотавање статора аласера (већ растављеног)
ком
187. Поправка алтернатора са изг./уградњом и заменом лежајева,
ком
поправком колектора заменом четкица, са заменом (рачне)
ременице, без замене ротора и статора
188. Поправка алтернатора са демонтажом и монтажом, заменом
ком
лежајева, поправком колектора заменом четкица, са заменом
ротора, статора и ременице (рачне)
189. Премотавање ротора алтернатора (већ растављен алтернатор)
ком
190. Замена диодне плоче (већ растављен)
ком
191. Замена само рачне ременице алтернатора (већ демонтиран
ком
алтернатор)
192. Замена регулатора напона (већ демонтиран алтернатор)
ком
193. Замена сензора обртаја мотора
ком
194. Замена само пк каиша
ком
195. Замена пк каиша и затезача и тркача пк каиша
ком
196. Сервисирање клима система са допуном средстава за хлађење
ком
(фреона) са дезинфекцијом система
197. Само дезинфекција клима система
ком
198. Замена сета развода са воденом пумпом
ком
199. Замена мерача количине усисаног ваздуха
ком
200. Замена сензора температуре мотора
ком
201. Контролни преглед возила ауто- дијагностичком опремом
ком
202. Замена лежаја једног предњег точка
ком
10/78

Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица
NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka
Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica
Matični broj: 08067783
PIB: 100960649
Žiro-račun: 840-402667-68
Šifra delatnosti: 8891

203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.

211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.

223.

224.
225.

226.

227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.

Замена погонског вратила - лева страна
ком
Замена погонског вратила - десна страна
ком
Замена једног хомо – кинетичког зглоба
ком
Замена краја споне 1 ком
ком
Замена сета квачила (и лежаја квачила)
ком
Замена носача мотора са стране развода
ком
Замена носача мотора доње
ком
Сервис возила
Renault Kango 1.5 DCI 2003 god. 40kw br. šasije:VF1FC09AF27860298
br.mot:K9KA710D010514
Замена споне 1 ком
ком
Замена шипке носача споне 1 ком
ком
Замена аксенке (доње кугле) предње виљушке 1 ком
ком
Замена стабилизатора баланс полуге предње осовине 1 ком
ком
Замена улежиштења баланс полуге на попречну шасију
ком
Замена кочионих плочица предње осовине
ком
Замена кочионих пакни задње осовине
ком
Машинска обрада 2 ком диска већ димонтирана
ком
Замена дискова и кочионих плочица предње осовине
ком
Замена дискова (са лежајем заједно) кочионих плочица задње
ком
осовине
Замена сајли ручне кочнице
ком
Поправка аласера са демонтажом и монтажом, са заменом
ком
лежајева, бендикса, четкица носачем четкица, аутомата,
поправком колектора, без замене статора и ротора
Поправка аласера са демонтажом и монтажом, са заменом
ком
лежајева, бендикса, четкица носачем четкица, аутомата,
поправком колектора, са заменом статора и ротора
Премотавање статора аласера (већ растављеног)
ком
Поправка алтернатора са изг./уградњом и заменом лежајева,
ком
поправком колектора заменом четкица, са заменом (рачне)
ременице, без замене ротора и статора
Поправка алтернатора са демонтажом и монтажом, заменом
ком
лежајева, поправком колектора заменом четкица, са заменом
ротора, статора и ременице (рачне)
Премотавање ротора алтернатора (већ растављен алтернатор)
ком
Замена диодне плоче (већ растављен)
ком
Замена само рачне ременице алтернатора (већ демонтиран
ком
алтернатор)
Замена регулатора напона (већ демонтиран алтернатор)
ком
Замена сензора обртаја мотора
ком
Замена само пк каиша
ком
Замена пк каиша и затезача и тркача пк каиша
ком
Сервисирање клима система са допуном средстава за хлађење
ком
(фреона) са дезинфекцијом система
Само дезинфекција клима система
ком
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236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.

249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.

261.

262.
263.

264.

265.
266.
267.
268.
269.

Замена сета развода са воденом пумпом
ком
Замена мерача количине усисаног ваздуха
ком
Замена сензора температуре мотора
ком
Контролни преглед возила ауто- дијагностичком опремом
ком
Замена лежаја једног предњег точка
ком
Замена погонског вратила - лева страна
ком
Замена погонског вратила - десна страна
ком
Замена једног хомо – кинетичког зглоба
ком
Замена краја споне 1 ком
ком
Замена сета квачила (и лежаја квачила)
ком
Замена носача мотора са стране развода
ком
Замена носача мотора доње
ком
Сервис возила
Renault Kango 1.5 DCI 2002 god. 48kw br. šasije:VF1KC07BF26443906
br.mot:K9K700D021674
Замена споне 1 ком
ком
Замена шипке носача споне 1 ком
ком
Замена аксенке (доње кугле) предње виљушке 1 ком
ком
Замена стабилизатора баланс полуге предње осовине 1 ком
ком
Замена улежиштења баланс полуге на попречну шасију
ком
Замена кочионих плочица предње осовине
ком
Замена кочионих пакни задње осовине
ком
Машинска обрада 2 ком диска већ димонтирана
ком
Замена дискова и кочионих плочица предње осовине
ком
Замена дискова (са лежајем заједно) кочионих плочица задње
ком
осовине
Замена сајли ручне кочнице
ком
Поправка аласера са демонтажом и монтажом, са заменом
ком
лежајева, бендикса, четкица носачем четкица, аутомата,
поправком колектора, без замене статора и ротора
Поправка аласера са демонтажом и монтажом, са заменом
ком
лежајева, бендикса, четкица носачем четкица, аутомата,
поправком колектора, са заменом статора и ротора
Премотавање статора аласера (већ растављеног)
ком
Поправка алтернатора са изг./уградњом и заменом лежајева,
ком
поправком колектора заменом четкица, са заменом (рачне)
ременице, без замене ротора и статора
Поправка алтернатора са демонтажом и монтажом, заменом
ком
лежајева, поправком колектора заменом четкица, са заменом
ротора, статора и ременице (рачне)
Премотавање ротора алтернатора (већ растављен алтернатор)
ком
Замена диодне плоче (већ растављен)
ком
Замена само рачне ременице алтернатора (већ демонтиран
ком
алтернатор)
Замена регулатора напона (већ демонтиран алтернатор)
ком
Замена сензора обртаја мотора
ком
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270. Замена само пк каиша
271. Замена пк каиша и затезача и тркача пк каиша
272. Сервисирање клима система са допуном средстава за хлађење
(фреона) са дезинфекцијом система
273. Само дезинфекција клима система
274. Замена сета развода са воденом пумпом
275. Замена мерача количине усисаног ваздуха
276. Замена сензора температуре мотора
277. Контролни преглед возила ауто- дијагностичком опремом
278. Замена лежаја једног предњег точка
279. Замена погонског вратила - лева страна
280. Замена погонског вратила - десна страна
281. Замена једног хомо – кинетичког зглоба
282. Замена краја споне 1 ком
283. Замена сета квачила (и лежаја квачила)
284. Замена носача мотора са стране развода
285. Замена носача мотора доње
286. Сервис возила
Ford Transit 2001 god. 74kw br. šasije:WF0VXXGBFVZZ49179
br.mot:PUS82401100130
287. Замена споне 1 ком
288. Замена шипке носача споне 1 ком
289. Замена аксенке (доње кугле) предње виљушке 1 ком
290. Замена стабилизатора баланс полуге предње осовине 1 ком
291. Замена улежиштења баланс полуге на попречну шасију
292. Замена кочионих плочица предње осовине
293. Замена кочионих пакни задње осовине
294. Машинска обрада 2 ком диска већ димонтирана
295. Замена дискова и кочионих плочица предње осовине
296. Замена дискова (са лежајем заједно) кочионих плочица задње
осовине
297. Замена сајли ручне кочнице
298. Поправка аласера са демонтажом и монтажом, са заменом
лежајева, бендикса, четкица носачем четкица, аутомата,
поправком колектора, без замене статора и ротора
299. Поправка аласера са демонтажом и монтажом, са заменом
лежајева, бендикса, четкица носачем четкица, аутомата,
поправком колектора, са заменом статора и ротора
300. Премотавање статора аласера (већ растављеног)
301. Поправка алтернатора са изг./уградњом и заменом лежајева,
поправком колектора заменом четкица, са заменом (рачне)
ременице, без замене ротора и статора
302. Поправка алтернатора са демонтажом и монтажом, заменом
лежајева, поправком колектора заменом четкица, са заменом
ротора, статора и ременице (рачне)
303. Премотавање ротора алтернатора (већ растављен алтернатор)
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304. Замена диодне плоче (већ растављен)
305. Замена само рачне ременице алтернатора (већ демонтиран
алтернатор)
306. Замена регулатора напона (већ демонтиран алтернатор)
307. Замена сензора обртаја мотора
308. Замена само пк каиша
309. Замена пк каиша и затезача и тркача пк каиша
310. Сервисирање клима система са допуном средстава за хлађење
(фреона) са дезинфекцијом система
311. Само дезинфекција клима система
312. Замена сета развода са воденом пумпом
313. Замена мерача количине усисаног ваздуха
314. Замена сензора температуре мотора
315. Контролни преглед возила ауто- дијагностичком опремом
316. Замена лежаја једног предњег точка
317. Замена погонског вратила - лева страна
318. Замена погонског вратила - десна страна
319. Замена једног хомо – кинетичког зглоба
320. Замена краја споне 1 ком
321. Замена сета квачила (и лежаја квачила)
322. Замена носача мотора са стране развода
323. Замена носача мотора доње
324. Сервис возила
Остали захтеви Наручиоца
325. Неспецифициране аутомеханичарске услуге поправки и
одржавања возног парка (по нормативима AUTODATA
софтвера)
326. Неспецифициране аутоелектричарске услуге поправки и
одржавања возног парка (по нормативима AUTODATA
софтвера)
327. Замена гума са балансирањем
328. Шлепање путничког возила
329. Шлепање лако – теретног возила (до 3,5 т бруто носивости)
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ком
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ком
ком
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ком
ком
ком

НЧ

НЧ
ком
км
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Нaпoмeнa: Сeрвисни прeглeди пo oснoву прeђeнe килoмeтрaжe пoдрaзумeвajу свe oпeрaциje
прeдвиђeнe нoрмaтивимa AUTODATA сoфтвeрa. Teхничкoм спeцификaциjoм пoд рeдним
брojeвимa oд 1 дo 329 je oбухвaћeнa кoмплeтнa услугa пoпрaвкe-oдржaвaњa сa угрaђeним
дeлoвимa, мaтeриjaлимa, кoришћeн пoтрoшни мaтeриjaл и цeнa услугe пoпрaвкe (рукe)
Датум

Потпис

____________________________

___________________________

Напомена: Потписом на овом образцу понуђач потврђује да је сагласан са свим захтевима
наручиоца, као и да исте у потпуности прихвата.

14/78

Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица
NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka
Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica
Matični broj: 08067783
PIB: 100960649
Žiro-račun: 840-402667-68
Šifra delatnosti: 8891

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1 . 1 . Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има Понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. ЗЈН, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) 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;
3) 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;
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.
Напомена: Испуњење обавезних услова, горе наведених под тачком 1), 2) и 3) у
предметној јавној набавци понуђачи доказују потписивањем изјаве Поглавље Х, с тим
да наручилац пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума може тразити
наведене доказе на увид.
1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чл. 76. Закона, и то:
У погледу техниког капацитета:
1) Да поседује затворени сервисни простор од минимум 500м2;
2) Да поседује званични – легални лиценцирани софтвер AUTODATA за 2016/2017.
годину;
3) Да поседује дијагностичку опрему за преглед возила;
У погледу кадровског капацитета:
1) Да има најмаље 5 (пет) запослених или на други начин радно ангажованих лица од
којих минимум 3 (три) морају бити аутомеханичари и минимум 2 (два)
аутоелектричара.
У погледу финансијског капацитета:
2) Да рачун понуђача није био у блокади ни један дан у периоду од 36 (тридесетшест)
месеци који претходе дану објављивања Позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки;
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3) Потврда Привредног суда или Агенције за привредне регистре да над понуђачем
није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни
поступак.
1.3.

Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4)
Закона, а доказ о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тачка 5. ЗЈН за део набавке који
ће Понуђач извршити преко Подизвођача.

1 . 4 . Уколико понуду подноси група Понуђача, сваки Понуђач из групе, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона, а додатне услове испуњавају
заједно. Услов из из чл. 75. ст. 1. тачка 5. ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходно испуњење тог
услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног Привредног суда. Предузетници: Извод из регистра Агенције
за привредне регистре, односно другог одговарајућег регистра.
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Уверење 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; 2) Уверење Вишег суда - Посебног одељења за организовани криминал у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела организованог
криминала, 3) 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. Уколико понуђач има више законских заступника дужан
је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције
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).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуде.

3)Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Правна лица, предузетници и физичка лица 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 Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1 тач. 5) Закона – за обављање услуга које су предмет набавке не постоји
дозвола предвиђена посебним прописом, те исту понуђач није дужан доставити.
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5) Услов из чл. 75. став 2. - Доказ: Потписан и оверен образац изјаве (Поглавље XI). Изјава мора да
буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког учесника (подизвођача) у понуди и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
Испуњење услова који се односе на технички капацитет доказује се:
1) Изјавом понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о поседовању затвореног
сервисног простора од минимум 500 м2 , која мора бити на меморандуму понуђача, потписана и
оверена од стране одговорног лица.
2) Фотокопијом рачуна за набавку AUTODATA софтвера од легалног дистрибутера.
3) Изјавом понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о поседовању
дијагностичке опреме, која мора бити на меморандуму понуђача, потписана и оверена од стране
одговорног лица.
Напомена: Сходно чл. 93. ЗЈН Наручилац задржава право провере података датих у захтеваним
изјавама које се траже као доказ услова техничког капацитета, пре него што приступи изради
Извештаја о стручној оцени понуда.
Испуњење услова који се односе на кадровски капацитет доказује се:
1) Фотокопија потврде о поднетој пријави М-А или другог одговарајућег образца уколико је лице за
које се прилаже доказ ангажовано по уговору о допунском раду или уговору о обављању привремено
повремених послова.
2) Фотокопије уговора о раду, уговора о обављању привремено повремених послова или уговора о
допунском раду у зависности на који је начин лице за које се доставља доказ радно ангажовано.
Напомена: На захтеваним документима мора да се види занимање свих напред наведених лица
(мин. 3 аутомеханичара и мин. 2 аутоелектричара) које је стречено школовањем.
Испуњење услова који се односе на финансијске капацитете доказује се:
1) Фотокопијом потврде Народне банке Србије да понуђач није био у блокади ни један дан у
периоду од 36 (тридесетшест) месеци који претходе дану објављивања Позива за подношење понуда
на Порталу јавних набавки;
2) Копија Потврде Привредног суда или Агенције за привредне регистре да над понуђачем није
покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.
Напомена:
Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач/подизвођач
самостално испуни ове услове и достави доказ.
Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да сви чланови групе понуђача доставе доказа о
испуњености услова који се односе на финансијски капацитет, док остале услове испуњавају
кумулативно и достављају доказ.
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Начин на који се достављају докази:
Докази који су јавно проверивог карактера (доступни на интернет страницама надлежних органа),
понуђач није дужан да доставља у оквиру своје понуде али у понуди мора да наведе који су то докази и
начин на који наручилац може да их провери.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико иста не садржи доказ одређен ЗЈН чл.
75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) или конкурсном документацијом, ако Понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Ово значи да би
Понуђач који је уписан у Регистар Понуђача требало да наведе овај податак, наводећи интернет
страницу, па сходно томе није обавезан да достави доказ у виду потврде да је регистрован, нити
доставља доказе о испуњености осталих обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке,
изузев важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН, која је
предмет јавне набавке, уколико је таква дозвола предвиђена посебним прописом, коју мора да
достави.
Доказе о испуњености услова понуђач доставља у форми неоверене фотокопије, а наручилац може пре
доношења одлуке о закључењу оквирног споразума да тражи од понуђача, чија је понуда на основу
извештаја о стручној оцени за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал
или оверене копије свих или појединих доказа.
У случају достављања изјаве из чл. 77. ст. 4. ЗЈН наручилац може пре доношења одлуке о закључењу
оквирног споразума 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. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.
Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за
истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
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, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
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.
Наведена изјава мора бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
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.
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 оквирног споразума/уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски најповољнија
понуда“.
У предметној јавној набавци одређени су следећи елементи критеријума:
Ред.
бр

Елемети критеријума

Број пондера

1.

Понуђена цена

70

2.

Удаљеност сервиса понуђача од седишта наручиоца

30

УКУПНО

100

Пондерисање за елемент критеријума вршиће се према следећој формули:
C = A/B x M где је:
C - брoj пoндeрa пo бoдoвaнoм eлeмeнту 
A - нajнижa цeнa свих пoнудa 
B - цeнa пoнудe кoja сe бoдуje 
M- мaксимaлaн брoj бoдoвa 

Приликoм изрaчунaвaњa бoдoвa примeнoм дeфинисaне фoрмуле, вршићe сe зaoкруживaњeм
дoбиjeнoг рeзултaтa нa двe дeцимaлe.
Пондерисање за елемент критеријума удаљеност сервиса понуђача од седишта наручиоца
одређено је на следећи начин:
Ред.
Убр

Удаљеност сервиса понуђача од седишта наручиоца

Број пондера

1.

Од 1 до 5 километара

30

2.

Од 6 до 10 километара

15

3.

Предо 10 километара

1

Удaљeнoст дaвaoцa услугe oд сeдиштa примaoцa услугe, пoнуђaч дeфинишe у oбрaсцу пoнудe.
(изрaжeнa килoмeтрaжa пoдрaзумeвa нajкрaћу удaљeнoст друмским путeм, сeрвиснe рaдиoницe
понуђача oд сeдиштa наручиоца).
Удaљeнoст сервиса понуђача oд сeдиштa наручиоца сe изрaжaвa у килoмeтримa. Нajмaњa
удaљeнoст сeрвиснe рaдиoницe понуђача oд сeдиштa наручиоца je 1 км.
Укoликo je сeрвиснa рaдиoницa понуђача удaљeнa oд сeдиштa наручиоца мaњe oд 1 км уписуje сe
удaљeнoст oд jeднoг килoмeтрa. (jeр сe удaљeнoст изрaжaвa у килoмeтримa у цeлoм брojу, и нe мoжe
сe уписaти нулa килoмeтaрa).
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Пoнудa сa нajвeћим брojeм пoндeрa (1+2) прeдстaвљa нajпoвoљниjу пoнуду.
Елементи критеријума, на основу којих ће наручилац извршити доделу оквирног споразума у
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера
Уколико две или више понуда имају исти број пондера наручилац ће доделити оквирни споразум
понуђачу који има већи број пондера на основу критеријума цена.
У ситуацији када постоје два или више понуђача који су остварили једнак број пондера на основу
критеријума цена, оквирни споразум ће бити додељен оном понуђачу који има већи број пондера по
основу критеријума удаљеност сервисне радионице понуђача од седишта наручиоца (изражена
километража подразумева најкраћу удаљеност друмским путем сервисне радионице понуђача од
седишта наручиоца).
У ситуацији када постоје два или више понуђача са исти бројем понуда на основу критеријума
понуђена цена и на основу критеријума удаљеност сервисне радионице понуђача од седишта
наручиоца, оквирни споразум ће бити додељен понуђачу који буде изабран случајним избором
односно путем жреба. Наручилац ће у том случају писмено обавестити све понуђаче који су поднели
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба наручилац ће
извршити јавно у присуству понуђача. Избор ће се извршити тако што ће се назив сваког понуђача
који има једнак број пондера на основу критеријума понуђена цена и на основу критеријума
удаљеност сервисне радионице понуђача од седишта наручиоца на по један папирић, затим ће се
папирићи пресавити и ставити у једну посуду, а комисија ће обавити извлачење. Понуђачу који буде
извучен биће додељен оквирни споразум. Понуђачима који не присуствују овом поступку,
наручилац ће доставити записник са извлаћења путем жреба.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од _______ 2016. године за јавну набавку услуга - поправке и
одржавање возила, број У-1.2.5/2016.
1. ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗBОЂАЧЕМ
Ц) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
2) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИB ПОНУЂАЧА:
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА
ПОНУЂАЧА (е-маил):
ТЕЛЕФОН:
ТЕЛЕФАКС:
БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И
НАЗИB БАНКЕ:
ЛИЦЕ ОBЛАШЋЕНО ЗА
ПОТПИСИBАЊЕ УГОBОРА:
Датум
__________________________

Понуђач
М.П.

___________________________

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о понуђачу.
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3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
1)

Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Број рачуна подизвођача и назив банке:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:

2)

Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Број рачуна подизвођача и назив банке:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

________

Датум
__________________________

Понуђач
М.П.

___________________________

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
наведени образац копирати у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
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4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
1)

Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Број рачуна учесника у заједничкој
понуди и назив банке:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити учесник у
заједничкохј понуди:
Део предмета набавке који ће извршити
учесник у заједничкохј понуди::
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:

2)

Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Број рачуна учесника у заједничкој
понуди и назив банке:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити учесник у
заједничкохј понуди:
Део предмета набавке који ће извршити
учесник у заједничкохј понуди::
Датум
__________________________

Понуђач
М.П.

___________________________

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 наведени образац копирати у довољном броју примерака, да се попуни и достави
за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5.ОПШТИ ПОДАЦИ ПОНУДЕ
1.

Укупна вредност без ПДВ-а

2.

Вредност ПДВ-а

3.

Укупна вредност са ПДВ-ом
Удаљеност радионице од седишта Наручиоца (изражена
километража подразумева најкраћу удаљеност друмским
путем сервисне радионице Понуђача од седишта
Наручиоца)
Рок и начин плаћања ( рок не може бити краћи од 45
(четрдесетпет) дана, од дана пријема исправног рачуна у
пријемној служби ПУ „Наша радост“, ул. Антона Ашкерца
бр. 3, 24000 Суботица. Плаћање се врши уплатом на рачун
понуђача.

4.

5.

Напомена која се односи на ред. бр. 4 из табеле: Удaљeнoст сервисне радионице Понуђача oд
сeдиштa Наручиоца сe изрaжaвa у килoмeтримa. Најмања удаљеност је 1 км. Укoликo je сeрвиснa
рaдиoницa Понуђача удaљeнa oд сeдиштa Наручиоца мaњe oд 1 км уписуje сe удaљeнoст oд jeднoг
килoмeтрa.
(jeр
сe
удaљeнoст
изрaжaвa
у
килoмeтримa
у
цeлoм
брojу,
и
нe мoжe сe уписaти нулa килoмeтaрa).
Meстo извршeњa услугe: fco Пoнуђaч, рaдиoнички и тeрeнски.
Рoк зa сaчињaвaњe дeфeктaжe – дeфeктaжнe листe нe мoжe бити дужи oд 24 чaсa, нaкoн писмeнoг
зaхтeвa нaручиoцa и прeузимaњa вoзилa.
Рoк зa пoчeтaк пoпрaвкe вoзилa нe мoжe бити дужи oд 24 чaсa пoслe вeрификoвaњa и усвajaњa
Пoнудe – Дeфeктaжнe листe oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa нaручиoцa и приjeмa пoруџбeницe (или
угoвoрa)
Рoк трajaњa пoпрaвкe вoзилa нe мoжe бити дужи oд 10 рaдних дaнa.
Рoк трajaњa гeнeрaлнe пoпрaвкe вoзилa нe мoжe бити дужи oд 15 рaдних дaнa.
Гaрaнциja нa извршeнe услугe нe мoжe бити крaћa oд 6 мeсeци, a гaрaнциja нa угрaђeни мaтeриjaл
нe мoжe бити крaћa 12 мeсeци, рaчунajући oд дaнa извршeнe услугe. - Нaчин плaћaњa: нaкoн свaкe
сукцeсивнo извршeнe услугe, у рoку дo 45 дaнa oд дaнa примљeнe фaктурe у сeдишту нaручиoцa
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Понуђач
М.П.
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТBОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Назив понуђача __________________________________________________________ из ___________________________________________

Ред. бр.
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Назив услуге за модел возила

Јединица
Јед. цена без
мере
ПДВ-а
2
3
4
Fiat Ducato Furgon 2.3 JTD 18Q 2005 god. 81kw br. šasije:ZFA24400007755522
br.mot:F1AE0481CA2110283214
Замена споне 1 ком
ком
Замена шипке носача споне 1 ком
ком
Замена виљушке предње осовине 1 ком
ком
Замена стабилизатора баланс полуге предње осовине 1 ком
ком
Замена улежиштења баланс полуге на попречну шасију
ком
Замена кочионих плочица предње осовине
ком
Замена кочионих пакни задње осовине
ком
Замена кочионих цилиндара задње осовине већ растављена кочница са
ваздуширањем и кочионим уљем
ком
Машинска обрада 2 ком диска већ димонтирана
ком
Машинска обрада 2 ком добоша већ демонтирана
ком
Замена дискова и кочионих плочица предње осовине
ком
Замена добоша, кочионих пакни, кочионих цилиндара и сајли ручне
ком
кочнице задње осовине
Замена сајли ручне кочнице већ растављена кочница
ком
Замена леђаја точка задње осовине 1 ком
ком
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Стопа
ПДВ-а
5

Јед цена са
ПДВ-ом
6
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15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Поправка аласера са демонтажом и монтажом, са заменом лежајева,
бендикса, четкица носачем четкица, аутомата, поправком колектора, без
замене статора и ротора
Поправка аласера са демонтажом и монтажом, са заменом лежајева,
бендикса, четкица носачем четкица, аутомата, поправком колектора, са
заменом статора и ротора
Премотавање статора аласера (већ растављеног)
Поправка алтернатора са изг./уградњом и заменом лежајева, поправком
колектора заменом четкица, са заменом (рачне) ременице, без замене
ротора и статора
Поправка алтернатора са демонтажом и монтажом, заменом лежајева,
поправком колектора заменом четкица, са заменом ротора, статора и
ременице (рачне)
Премотавање ротора алтернатора (већ растављен алтернатор)
Замена диодне плоче (већ растављен)
Замена само рачне ременице алтернатора (већ демонтиран алтернатор)
Замена регулатора напона (већ демонтиран алтернатор)
Замена сензора обртаја мотора
Замена само пк каиша
Замена пк каиша и затезача
Замена сета развода са воденом пумпом
Замена мерача количине усисаног ваздуха
Замена сензора температуре мотора
Контролни преглед возила ауто – дијагностичком опремом
Замена лежаја једног предњег точка
Замена погонског вратила – лева страна
Замена погонског вратила – десна страна
Замена једног хомо-кинетичког зглоба
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Замена сета квачила ( и лежаја квачила)
ком
Замена носача мотора са стране развода
ком
Замена носача мотора доње
ком
Замена предњих амортизера и носачима (шољама) амортизера
ком
Замена задњих амортизера
ком
Сервисирање клима система са допуном средстава за хлађење (фреона)
ком
са дезинфекцијом система
Само дезинфекција клима система
ком
Замена сензора угла волана
ком
Сервис возила
ком
Fiat Ducato Furgon 2.3 JTD 35 2007 god. 88kw br. šasije:ZFA25000001109127
br.mot:F1AE0481DA2050442875
Замена споне 1 ком
ком
Замена шипке носача споне 1 ком
ком
Замена виљушке предње осовине 1 ком
ком
Замена стабилизатора баланс полуге предње осовине 1 ком
ком
Замена улежиштења баланс полуге на попречну шасију
ком
Замена кочионих плочица предње осовине
ком
Замена кочионих пакни задње осовине
ком
Замена кочионих цилиндара задње осовине већ растављена кочница са
ком
ваздуширањем и кочионим уљем
Машинска обрада 2 ком диска већ димонтирана
ком
Машинска обрада 2 ком добоша већ демонтирана
ком
Замена дискова и кочионих плочица предње осовине
ком
Замена добоша, кочионих пакни, кочионих цилиндара и сајли ручне
ком
кочнице задње осовине
Замена сајли ручне кочнице већ растављена кочница
ком
Замена леђаја точка задње осовине 1 ком
ком
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58.

59.

60.
61.

62.

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Поправка аласера са демонтажом и монтажом, са заменом лежајева,
бендикса, четкица носачем четкица, аутомата, поправком колектора, без
замене статора и ротора
Поправка аласера са демонтажом и монтажом, са заменом лежајева,
бендикса, четкица носачем четкица, аутомата, поправком колектора, са
заменом статора и ротора
Премотавање статора аласера (већ растављеног)
Поправка алтернатора са изг./уградњом и заменом лежајева, поправком
колектора заменом четкица, са заменом (рачне) ременице, без замене
ротора и статора
Поправка алтернатора са демонтажом и монтажом, заменом лежајева,
поправком колектора заменом четкица, са заменом ротора, статора и
ременице (рачне)
Премотавање ротора алтернатора (већ растављен алтернатор)
Замена диодне плоче (већ растављен)
Замена само рачне ременице алтернатора (већ демонтиран алтернатор)
Замена регулатора напона (већ демонтиран алтернатор)
Замена сензора обртаја мотора
Замена само пк каиша
Замена пк каиша и затезача
Замена сета развода са воденом пумпом
Замена мерача количине усисаног ваздуха
Замена сензора температуре мотора
Контролни преглед возила ауто – дијагностичком опремом
Замена лежаја једног предњег точка
Замена погонског вратила – лева страна
Замена погонског вратила – десна страна
Замена једног хомо-кинетичког зглоба
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78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Замена сета квачила ( и лежаја квачила)
ком
Замена носача мотора са стране развода
ком
Замена носача мотора доње
ком
Замена предњих амортизера и носачима (шољама) амортизера
ком
Замена задњих амортизера
ком
Сервисирање клима система са допуном средстава за хлађење (фреона)
ком
са дезинфекцијом система
Само дезинфекција клима система
ком
Замена сензора угла волана
ком
Сервис возила
ком
Fiat Ducato 2.3 JTD 18Q 2005 god. 81kw br. šasije:ZFA24400007690213
br.mot:F1AE0481CA2110243582
Замена споне 1 ком
ком
Замена шипке носача споне 1 ком
ком
Замена виљушке предње осовине 1 ком
ком
Замена стабилизатора баланс полуге предње осовине 1 ком
ком
Замена улежиштења баланс полуге на попречну шасију
ком
Замена кочионих плочица предње осовине
ком
Замена кочионих пакни задње осовине
ком
Замена кочионих цилиндара задње осовине већ растављена кочница са
ком
ваздуширањем и кочионим уљем
Машинска обрада 2 ком диска већ димонтирана
ком
Машинска обрада 2 ком добоша већ демонтирана
ком
Замена дискова и кочионих плочица предње осовине
ком
Замена добоша, кочионих пакни, кочионих цилиндара и сајли ручне
ком
кочнице задње осовине
Замена сајли ручне кочнице већ растављена кочница
ком
Замена леђаја точка задње осовине 1 ком
ком
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101.

102.

103.
104.

105.

106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

Поправка аласера са демонтажом и монтажом, са заменом лежајева,
бендикса, четкица носачем четкица, аутомата, поправком колектора, без
замене статора и ротора
Поправка аласера са демонтажом и монтажом, са заменом лежајева,
бендикса, четкица носачем четкица, аутомата, поправком колектора, са
заменом статора и ротора
Премотавање статора аласера (већ растављеног)
Поправка алтернатора са изг./уградњом и заменом лежајева, поправком
колектора заменом четкица, са заменом (рачне) ременице, без замене
ротора и статора
Поправка алтернатора са демонтажом и монтажом, заменом лежајева,
поправком колектора заменом четкица, са заменом ротора, статора и
ременице (рачне)
Премотавање ротора алтернатора (већ растављен алтернатор)
Замена диодне плоче (већ растављен)
Замена само рачне ременице алтернатора (већ демонтиран алтернатор)
Замена регулатора напона (већ демонтиран алтернатор)
Замена сензора обртаја мотора
Замена само пк каиша
Замена пк каиша и затезача
Замена сета развода са воденом пумпом
Замена мерача количине усисаног ваздуха
Замена сензора температуре мотора
Контролни преглед возила ауто – дијагностичком опремом
Замена лежаја једног предњег точка
Замена погонског вратила – лева страна
Замена погонског вратила – десна страна
Замена једног хомо-кинетичког зглоба
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121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.

Замена сета квачила ( и лежаја квачила)
ком
Замена носача мотора са стране развода
ком
Замена носача мотора доње
ком
Замена предњих амортизера и носачима (шољама) амортизера
ком
Замена задњих амортизера
ком
Сервисирање клима система са допуном средстава за хлађење (фреона)
ком
са дезинфекцијом система
Само дезинфекција клима система
ком
Замена сензора угла волана
ком
Сервис возила
ком
Fiat Ducato Panorama 1.9 TD 1997 god. 60kw br. šasije:ZFA23000005437924
br.mot:230A30002080074
Замена споне 1 ком
ком
Замена шипке носача споне 1 ком
ком
Замена виљушке предње осовине 1 ком
ком
Замена стабилизатора баланс полуге предње осовине 1 ком
ком
Замена улежиштења баланс полуге на попречну шасију
ком
Замена кочионих плочица предње осовине
ком
Замена кочионих пакни задње осовине
ком
Замена кочионих цилиндара задње осовине већ растављена кочница са
ком
ваздуширањем и кочионим уљем
Машинска обрада 2 ком диска већ димонтирана
ком
Машинска обрада 2 ком добоша већ демонтирана
ком
Замена дискова и кочионих плочица предње осовине
ком
Замена добоша, кочионих пакни, кочионих цилиндара и сајли ручне
ком
кочнице задње осовине
Замена сајли ручне кочнице већ растављена кочница
ком
Замена леђаја точка задње осовине 1 ком
ком
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144.

145.

146.
147.

148.

149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.

Поправка аласера са демонтажом и монтажом, са заменом лежајева,
бендикса, четкица носачем четкица, аутомата, поправком колектора, без
замене статора и ротора
Поправка аласера са демонтажом и монтажом, са заменом лежајева,
бендикса, четкица носачем четкица, аутомата, поправком колектора, са
заменом статора и ротора
Премотавање статора аласера (већ растављеног)
Поправка алтернатора са изг./уградњом и заменом лежајева, поправком
колектора заменом четкица, са заменом (рачне) ременице, без замене
ротора и статора
Поправка алтернатора са демонтажом и монтажом, заменом лежајева,
поправком колектора заменом четкица, са заменом ротора, статора и
ременице (рачне)
Премотавање ротора алтернатора (већ растављен алтернатор)
Замена диодне плоче (већ растављен)
Замена само рачне ременице алтернатора (већ демонтиран алтернатор)
Замена регулатора напона (већ демонтиран алтернатор)
Замена сензора обртаја мотора
Замена само пк каиша
Замена пк каиша и затезача
Замена сета развода са воденом пумпом
Замена мерача количине усисаног ваздуха
Замена сензора температуре мотора
Контролни преглед возила ауто – дијагностичком опремом
Замена лежаја једног предњег точка
Замена погонског вратила – лева страна
Замена погонског вратила – десна страна
Замена једног хомо-кинетичког зглоба
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164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.

173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.

185.

Замена сета квачила ( и лежаја квачила)
ком
Замена носача мотора са стране развода
ком
Замена носача мотора доње
ком
Замена предњих амортизера и носачима (шољама) амортизера
ком
Замена задњих амортизера
ком
Сервисирање клима система са допуном средстава за хлађење (фреона)
ком
са дезинфекцијом система
Само дезинфекција клима система
ком
Замена сензора угла волана
ком
Сервис возила
ком
Renault Kango 1.5 DCI 2002 god. 48kw br. šasije:VF1FC07HF27679017
br.mot:K9KA704D340742
Замена споне 1 ком
ком
Замена шипке носача споне 1 ком
ком
Замена аксенке (доње кугле) предње виљушке 1 ком
ком
Замена стабилизатора баланс полуге предње осовине 1 ком
ком
Замена улежиштења баланс полуге на попречну шасију
ком
Замена кочионих плочица предње осовине
ком
Замена кочионих пакни задње осовине
ком
Машинска обрада 2 ком диска већ димонтирана
ком
Замена дискова и кочионих плочица предње осовине
ком
Замена дискова (са лежајем заједно) кочионих плочица задње осовине
ком
Замена сајли ручне кочнице
ком
Поправка аласера са демонтажом и монтажом, са заменом лежајева,
ком
бендикса, четкица носачем четкица, аутомата, поправком колектора, без
замене статора и ротора
Поправка аласера са демонтажом и монтажом, са заменом лежајева,
ком
бендикса, четкица носачем четкица, аутомата, поправком колектора, са
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186.
187.

188.

189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.

заменом статора и ротора
Премотавање статора аласера (већ растављеног)
Поправка алтернатора са изг./уградњом и заменом лежајева, поправком
колектора заменом четкица, са заменом (рачне) ременице, без замене
ротора и статора
Поправка алтернатора са демонтажом и монтажом, заменом лежајева,
поправком колектора заменом четкица, са заменом ротора, статора и
ременице (рачне)
Премотавање ротора алтернатора (већ растављен алтернатор)
Замена диодне плоче (већ растављен)
Замена само рачне ременице алтернатора (већ демонтиран алтернатор)
Замена регулатора напона (већ демонтиран алтернатор)
Замена сензора обртаја мотора
Замена само пк каиша
Замена пк каиша и затезача и тркача пк каиша
Сервисирање клима система са допуном средстава за хлађење (фреона)
са дезинфекцијом система
Само дезинфекција клима система
Замена сета развода са воденом пумпом
Замена мерача количине усисаног ваздуха
Замена сензора температуре мотора
Контролни преглед возила ауто- дијагностичком опремом
Замена лежаја једног предњег точка
Замена погонског вратила - лева страна
Замена погонског вратила - десна страна
Замена једног хомо – кинетичког зглоба
Замена краја споне 1 ком
Замена сета квачила (и лежаја квачила)
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208.
209.
210.

211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.

223.

224.
225.

226.

Замена носача мотора са стране развода
ком
Замена носача мотора доње
ком
Сервис возила
ком
Renault Kango 1.5 DCI 2003 god. 40kw br. šasije:VF1FC09AF27860298
br.mot:K9KA710D010514
Замена споне 1 ком
ком
Замена шипке носача споне 1 ком
ком
Замена аксенке (доње кугле) предње виљушке 1 ком
ком
Замена стабилизатора баланс полуге предње осовине 1 ком
ком
Замена улежиштења баланс полуге на попречну шасију
ком
Замена кочионих плочица предње осовине
ком
Замена кочионих пакни задње осовине
ком
Машинска обрада 2 ком диска већ димонтирана
ком
Замена дискова и кочионих плочица предње осовине
ком
Замена дискова (са лежајем заједно) кочионих плочица задње осовине
ком
Замена сајли ручне кочнице
ком
Поправка аласера са демонтажом и монтажом, са заменом лежајева,
ком
бендикса, четкица носачем четкица, аутомата, поправком колектора, без
замене статора и ротора
Поправка аласера са демонтажом и монтажом, са заменом лежајева,
ком
бендикса, четкица носачем четкица, аутомата, поправком колектора, са
заменом статора и ротора
Премотавање статора аласера (већ растављеног)
ком
Поправка алтернатора са изг./уградњом и заменом лежајева, поправком
ком
колектора заменом четкица, са заменом (рачне) ременице, без замене
ротора и статора
Поправка алтернатора са демонтажом и монтажом, заменом лежајева,
ком
поправком колектора заменом четкица, са заменом ротора, статора и
ременице (рачне)
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227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.

249.
250.
251.

Премотавање ротора алтернатора (већ растављен алтернатор)
ком
Замена диодне плоче (већ растављен)
ком
Замена само рачне ременице алтернатора (већ демонтиран алтернатор)
ком
Замена регулатора напона (већ демонтиран алтернатор)
ком
Замена сензора обртаја мотора
ком
Замена само пк каиша
ком
Замена пк каиша и затезача и тркача пк каиша
ком
Сервисирање клима система са допуном средстава за хлађење (фреона)
ком
са дезинфекцијом система
Само дезинфекција клима система
ком
Замена сета развода са воденом пумпом
ком
Замена мерача количине усисаног ваздуха
ком
Замена сензора температуре мотора
ком
Контролни преглед возила ауто- дијагностичком опремом
ком
Замена лежаја једног предњег точка
ком
Замена погонског вратила - лева страна
ком
Замена погонског вратила - десна страна
ком
Замена једног хомо – кинетичког зглоба
ком
Замена краја споне 1 ком
ком
Замена сета квачила (и лежаја квачила)
ком
Замена носача мотора са стране развода
ком
Замена носача мотора доње
ком
Сервис возила
Renault Kango 1.5 DCI 2002 god. 48kw br. šasije:VF1KC07BF26443906
br.mot:K9K700D021674
Замена споне 1 ком
ком
Замена шипке носача споне 1 ком
ком
Замена аксенке (доње кугле) предње виљушке 1 ком
ком
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252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.

261.

262.
263.

264.

265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.

Замена стабилизатора баланс полуге предње осовине 1 ком
Замена улежиштења баланс полуге на попречну шасију
Замена кочионих плочица предње осовине
Замена кочионих пакни задње осовине
Машинска обрада 2 ком диска већ димонтирана
Замена дискова и кочионих плочица предње осовине
Замена дискова (са лежајем заједно) кочионих плочица задње осовине
Замена сајли ручне кочнице
Поправка аласера са демонтажом и монтажом, са заменом лежајева,
бендикса, четкица носачем четкица, аутомата, поправком колектора, без
замене статора и ротора
Поправка аласера са демонтажом и монтажом, са заменом лежајева,
бендикса, четкица носачем четкица, аутомата, поправком колектора, са
заменом статора и ротора
Премотавање статора аласера (већ растављеног)
Поправка алтернатора са изг./уградњом и заменом лежајева, поправком
колектора заменом четкица, са заменом (рачне) ременице, без замене
ротора и статора
Поправка алтернатора са демонтажом и монтажом, заменом лежајева,
поправком колектора заменом четкица, са заменом ротора, статора и
ременице (рачне)
Премотавање ротора алтернатора (већ растављен алтернатор)
Замена диодне плоче (већ растављен)
Замена само рачне ременице алтернатора (већ демонтиран алтернатор)
Замена регулатора напона (већ демонтиран алтернатор)
Замена сензора обртаја мотора
Замена само пк каиша
Замена пк каиша и затезача и тркача пк каиша
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272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.

287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.

Сервисирање клима система са допуном средстава за хлађење (фреона)
ком
са дезинфекцијом система
Само дезинфекција клима система
ком
Замена сета развода са воденом пумпом
ком
Замена мерача количине усисаног ваздуха
ком
Замена сензора температуре мотора
ком
Контролни преглед возила ауто- дијагностичком опремом
ком
Замена лежаја једног предњег точка
ком
Замена погонског вратила - лева страна
ком
Замена погонског вратила - десна страна
ком
Замена једног хомо – кинетичког зглоба
ком
Замена краја споне 1 ком
ком
Замена сета квачила (и лежаја квачила)
ком
Замена носача мотора са стране развода
ком
Замена носача мотора доње
ком
Сервис возила
ком
Ford Transit 2001 god. 74kw br. šasije:WF0VXXGBFVZZ49179
br.mot:PUS82401100130
Замена споне 1 ком
ком
Замена шипке носача споне 1 ком
ком
Замена аксенке (доње кугле) предње виљушке 1 ком
ком
Замена стабилизатора баланс полуге предње осовине 1 ком
ком
Замена улежиштења баланс полуге на попречну шасију
ком
Замена кочионих плочица предње осовине
ком
Замена кочионих пакни задње осовине
ком
Машинска обрада 2 ком диска већ димонтирана
ком
Замена дискова и кочионих плочица предње осовине
ком
Замена дискова (са лежајем заједно) кочионих плочица задње осовине
ком
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297.
298.

299.

300.
301.

302.

303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.

Замена сајли ручне кочнице
Поправка аласера са демонтажом и монтажом, са заменом лежајева,
бендикса, четкица носачем четкица, аутомата, поправком колектора, без
замене статора и ротора
Поправка аласера са демонтажом и монтажом, са заменом лежајева,
бендикса, четкица носачем четкица, аутомата, поправком колектора, са
заменом статора и ротора
Премотавање статора аласера (већ растављеног)
Поправка алтернатора са изг./уградњом и заменом лежајева, поправком
колектора заменом четкица, са заменом (рачне) ременице, без замене
ротора и статора
Поправка алтернатора са демонтажом и монтажом, заменом лежајева,
поправком колектора заменом четкица, са заменом ротора, статора и
ременице (рачне)
Премотавање ротора алтернатора (већ растављен алтернатор)
Замена диодне плоче (већ растављен)
Замена само рачне ременице алтернатора (већ демонтиран алтернатор)
Замена регулатора напона (већ демонтиран алтернатор)
Замена сензора обртаја мотора
Замена само пк каиша
Замена пк каиша и затезача и тркача пк каиша
Сервисирање клима система са допуном средстава за хлађење (фреона)
са дезинфекцијом система
Само дезинфекција клима система
Замена сета развода са воденом пумпом
Замена мерача количине усисаног ваздуха
Замена сензора температуре мотора
Контролни преглед возила ауто- дијагностичком опремом
Замена лежаја једног предњег точка
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317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.

Замена погонског вратила - лева страна
Замена погонског вратила - десна страна
Замена једног хомо – кинетичког зглоба
Замена краја споне 1 ком
Замена сета квачила (и лежаја квачила)
Замена носача мотора са стране развода
Замена носача мотора доње
Сервис возила

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

Остали захтеви наручиоца
Неспецифициране аутомеханичарске услуге поправки и одржавања
возног парка (по нормативима AUTODATA софтвера)
Неспецифициране аутоелектричарске услуге поправки и одржавања
возног парка (по нормативима AUTODATA софтвера)
Замена гума са балансирањем
Шлепање путничког возила
Шлепање лако – теретног возила (до 3,5 т бруто носивости)

НЧ
НЧ
ком
км
км

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а
ВРЕДНОСТ ПДВ-а
УКУПННА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом
Нaпoмeнa:
1) Сeрвисни прeглeди пo oснoву прeђeнe килoмeтрaжe пoдрaзумeвajу свe oпeрaциje прeдвиђeнe нoрмaтивимa AUTODATA сoфтвeрa.
2) Стaвкaмa из oбрaсцa структурe цeнe пoд рeдним брojeвимa oд 1 дo 329 je oбухвaћeнa кoмплeтнa услугa пoпрaвкe-oдржaвaњa сa угрaђeним
дeлoвимa, мaтeриjaлимa, кoришћeн пoтрoшни мaтeриjaл и цeнa услугe пoпрaвкe (рукe)

41/66

Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица
NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka
Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica
Matični broj: 08067783
PIB: 100960649
Žiro-račun: 840-402667-68
Šifra delatnosti: 8891

Датум

Потпис

____________________________

___________________________

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће унети понуђену јединичну цену са и без ПДВ-а, изражену у ДИНАРИМА по јединици
мере, и тај податак оверити печатом и потписати у обрасцу на месту одређеном за то.
Образац структуре цене Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са применом начина обрачуна трошкова.
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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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Приликом припремања понуде за јавну набавку услуга поправке и одржавање возила, бр. У1.2.5/2016,
као
понуђач:
______________________________________________________________________________________,
из ______________________________________ у складу са чланом 88. став 1. Закона, имао сам
следеће трошкове:
ВРСТА ТРОШКОВА

ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ (У РСД)

1.
2.
3.
4.
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА СА ПДВ-ом

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.

Напомена: попуњавање овог обрасца није обавезно.

Место и датум:

Понуђач:

___________________________

___________________________
М.П.
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАBЕ О НЕЗАBИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као и
чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину
доказивања
испуњености
услова
("Сл.
гласник
РС"
бр.
86/2015)
________________________________________________________________, као понуђач, са адресом
__________________________________________________, дајем:

ИЗЈАBУ О НЕЗАBИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам Понуду у поступку за јавну
набавку услуга поправке и одржавање возила, бр. У-1.2.5/2016, поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

Понуђач:

___________________________

___________________________
М.П.

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.
Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (Изјаву копирати у довољном броју примерака
за сваког понуђача из групе понуђача.).
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ст. 1. тач. 1),
2) и 4) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
1. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ
СПОРАЗУМА
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник Понуђача _____________________________________________________________, из
________________________ дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Потврђујем да у поступку јавне набавке мале вредности, ради закључења оквирног споразума услуга поправке и одржавање возила, бр. У-1.2.5/2016, испуњавам све услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1),
2) и 4) Закона.

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 (Изјаву копирати у довољном броју примерака
за сваког понуђача из групе понуђача.).
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2. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4)
ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА
ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник Подизвођача _____________________________________________________________, из
________________________ дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Потврђујем да у поступку јавне набавке мале вредности, ради закључења оквирног споразума услуга поправке и одржавање возила, бр. У-1.2.5/2016, испуњавам све услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1),
2) и 4) Закона.

Датум:

__________________________

Подизвођач:

М.П.

___________________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом (копирати у довољном броју примерака за сваког
Подизвођача.)
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник” РС 124/2012, 14/15 и 68/15)
и члана 6. став 1. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Сл гласник” бр. 86/2015), као заступник
Понуђача/Подизвођача/Члана групе дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач/Подизвођач/Члан
групе
__________________________________________
(назив
Понуђача,Подизвођача/Члана групе), из _________________________ у поступку за јавне набавке
услуга поправке и одржавање возила, бр. У-1.2.5/2016 поштовао је обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немам
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:
__________________________

Понуђач:
М.П.

___________________________

Напомена:
Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког Подизвођача (Изјаву копирати у довољном броју примерака за сваког
Подизвођача.).
Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (Изјаву копирати у довољном броју примерака
за сваког понуђача из групе понуђача.).
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XII МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Овај оквирни споразум закључен је дана ______________ између:
Предшколске установе „Наша радост“ из Суботице, ул. Антона Ашкерца бр. 3, ПИБ 100960649,
МБ08067783, рачун бр. 840- 402667-68, који се води код Управе за трезор, коју заступа директор
проф. деф. Јашо Шимић (у даљем тексту: Наручилац) и
2.
Пун
назив
продавца-извршиоца
_________________________________,
из
_________________________ ул. ____________________________, бр. __________ ПИБ
__________________, МБ ________________, рачун бр. _____________________________ код
пословне банке _______________________________, које заступа ______________________________
(у даљем тексту Извршилац) са друге стране.
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:
-

-

-

да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12,
14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) спровео поступак јавне набавке мале вредности - услуга
поправке и одржавање возила, бр. У-1.2.5/2016, са циљем закључивања оквирног споразума са
једним понуђачем на период од две године;
да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума дел. број ____________ од
__________ 2016. године, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између
Наручиоца и Извршиоца;
да је Извршилац доставио Понуду бр. _______________ од __________2016. године, која чини
саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца);
овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној
набавци;
обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци или издавањем
наруџбенице о јавној набавци на основу овог оквирног споразума.

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем:
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 1.
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање уговора о јавној набавци између
Наричиоца и Извршиоца или издавање појединачних наруџбеница о јавној набавци, у складу са
условима из конкурсне документације за јавну набавку услуга поправке и одржавања возила бр. У1.2.5/2016, Понудом Испоручиоца, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама
Наручиоца.
Услуге које су предмет овог споразума ближе су дефинисане у оквиру техничке спецификације из III
Поглавља, док су јединичне цене услуга наведене у Образцу структуре цена са упутством како да се
попуни VII Поглавље, који су дати у прилогу и чине саставни део овог споразума.
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У образцу техничка спецификација дате су јединичне количине услуга, док ће се стварне количине
услуга дефинисати појединачним уговорима о јавној набавци или појединачним наруџбеницама о
јавној набавци у зависности од стварних потреба Наручиоца.
ПОДИЗВОЂАЧ
Члан 2.
У случају да Извршилац ангажује подизвођача, Извршилац у потпуности одговара Наручиоцу за
извршење свих обавеза из овог оквирног споразума, укључујући и обавезе које је поверио
подизвођачу
_________________________________
(уписати
назив
подизвођача)
из
____________________________________________________ (уписати место, улицу и бр.)
Извршилац ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза у делу
_____________________________________________________________________________________.
Извршилац ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза у делу
_____________________________________________________________________________________.
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 3.
Овај оквирни споразум закључује се до утрошка вредности оквирног споразума, најдуже на период
од 2 (две) године, а ступа на снагу даном потписивања.
Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се, закључивање више појединачних
уговора или издавање више наруџбеница Извршиоцу, у зависности од стварних потреба Наручиоца.
ЦЕНЕ
Члан 4.
Укупна вредност овог оквирног споразума износи ______________________, без урачунатог ПДВ-а,
вредност
ПДВ-а
износи
___________________
динара,
док
је
укупна
вредност
________________________ динара.
Јединичне цене услуга без ПДВ-а исказане су у Образцу структуре цена са упутством како да се
попуни.
У јединичне цене услуга које су предмет ове јавне набавке су урачунати сви трошкови које
Испоручилац има у реализацији предметне јавне набавке и исти се не могу посебно исказати на
фактури, нити ће као такви бити плаћени.
Јединичне цене дате у оквиру понуде Извршиоца, Извршилац нема права да повећава за време
извршења овог оквирног споразума без писмене сагласности Наручиоца.
Уколико вредност средњег курса евра у динарима порасте за више од 10% у односу на вредност
средњег курса важећег на дан закључења оквирног споразума, јединична цена услуге може се
повећати највише до износа повећања вредности курса евра, уз претходну писмену сагласност
наручиоца.
Стране из оквирног споразума су сагласне да Наручилац може након закључења појединачног
уговора о јавној набавци без спроведеног поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с
тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно
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закљученог уговора на основу оквирног споразума при чему укупна вредност повећања свих уговора
не може да буде већа за више од 5% од вредности из ст. 1. овог члана.
У случају повећања јединичних цена стране из оквирног споразума ће закључити анекс оквирног
споразума, којим ће регулисати повећање уговорене вредности.

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА
Члан 5.
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке,
Наручилац ће са Испоручиоцем закључити појединачни уговора о јавној набавци.
При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог оквирног
споразума.
Наручилац ће појединачне набавке реализовати закључивањем уговора.
Наручилац може након закључења појединачног уговора о јавној набавци без спроведеног поступка
јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора на основу оквирног
споразума при чему укупна вредност повећања свих уговора не може да буде већа за више од 5% од
вредности из чл 4. ст. 1. овог Оквирног споразума.
У случају из претходног става уговорне стране ће закључити анекс уговора, којим ће регулисати
повећање уговорене вредности, с тим да је Наручилац дужан пре тога донети Одлуку о измени
уговора и у року од 3 (три) дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набави и
извештај доставити Управи за јавне набавке и државној ревизорској институцији.
Понуда Испоручиоца са образцем техничке спецификације чине саставни део сваког појединачног
уговора.
Члан 6.
Појединачни уговори или наруџбенице о јавној набавци се закључују под условима из овог оквирног
споразума у погледу предмета набавке, цене, начина и рокова плаћања, рокова испоруке и др.
Члан 7.
У случajу кaдa нaстaнe пoтрeбa зa пoпрaвкoм oдрeђeнoг вoзилa овлашћено лицe нaручилaцa сaстaвљa
дeфeктaжну листу и пoпуњaвa рaдни нaлoг кojи дoстaвљa Извршиоцу, и прeдaje му вoзилo.
Нaкoн приjeмa вoзилa Извршилац у присуству овлашћеног лицa нaручиoцa сaчињaвa зajeдничку
дeфeктaжу квaрa и дoстaвљa Нaручиoцу дeфeктaжну листу, сa цeнaмa прeмa свим пoзициjaмa из
пoнуђeнoг oбрaсцa структурe цeнe, рaди дoбиjaњa писaнe сaглaснoсти oд стрaнe Нaручиoцa нa исту.
Услугe кoje нису прeдвиђeнe у пoнуђeнoм oбрaсцу структурe цeнe, мoрajу сe oбрaчунaвaти прeмa
тржишним цeнaмa угрaђeнoг мaтeриjaлa и утрoшeним рaдoм пo нoрмaтивимa AUTODATA сoфтweрa
зa 2016/2017. гoдину зa oдрeђeнe мoдeлe вoзилa.
Нaкoн извршeнe дeфeктaжe, Извршилац дoстaвљa Пoнуду – Дeфeктaжну листу Нaручиoцу. Нaкoн
вeрификoвaњa и усвajaњa Пoнудe – Дeфeктaжнe листe oд стрaнe oвлaшћeног лицa Нaручиoцa
Извршилац врши пoпрaвку вoзилa.
Пoнудa – Дeфeктaжнa листa из прeтхoднoг стaвa oвoг члaнa мoрa дa сaдржи пoдaткe o Извршиоцу,
пoдaткe o вoзилу нa кoм je aнгaжoвaн зa услугу пoпрaвкe, oпис услугa пoпрaвкe.
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У случajу дa пoпрaвкa вoзилa ниje eкoнoмски исплaтивa, Нaручилaц зaдржaвa прaвo дa oдбиje
пoнуду зa кoнкрeтну пoпрaвку вoзилa. У тoм случajу Извршилац зaдржaвa прaвo дa нaплaти сaмo
дeфeктaжу квaрa.
Нaручилaц ћe усвojити дeфeктaжну листу и извршити плaћaњe искључивo нa oснoву прeдхoднo
дoстaвљeнe пoнудe – Дeфeктaжнe листe кoja мoрa oдгoвaрaти тржишнoj врeднoсти и бити
прихвaћeнa oд стрaнe Нaручиoцa.
Члан 8.
Извршилац je дужaн дa зa пoтрeбe oвoг oквирнoг спoрaзумa зa свaку кoнкрeтну услугу oтвoри рaдни
нaлoг – Сeрвисни извeштaj у кojи ћe унeти пoдaткe o Извршиоцу, пoдaткe o Нaручиoцу, пoдaткe o
вoзилу, oпис извршeнe услугe.
Сeрвисни извeштaj из стaвa 1. oвoг члaнa oвeрaвa oвлaшћeнo лицe Нaручиoцa или лице које он
овласти.
Сeрвисни извeштaj из стaвa 1. oвoг члaнa, прeдстaвљa сaстaвни дeo дoкумeнтaциje нa oснoву кoje
Нaручилaц врши плaћaњe.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 9.
Нaручилaц ћe плaћaњe Извршиоцу вршити пo извршeњу свaкe сукцeсивнo извршeнe услугe у рoку дo
45 дaнa рaчунajући oд дaнa приjeмa урeднe фaктурe, нa oснoву oбoстрaнo пoтписaнoг пojeдинaчнoг
угoвoрa o jaвнoj нaбaвци или пojeдинaчнo издaтe нaруџбeницe o jaвнoj нaбaвци, у склaду сa oвим
oквирним спoрaзумoм.
Плaћaњe сe врши нa тeкући рaчун Извршиоца брoj __________________ који се води код
________________________________ (унети назив банке).
Извршилац je дужaн дa фaктурe дoстaвљa нa aдрeсу сeдиштa Нaручиoцa: Антона Ашкерца бр. 3
Субoтицa.
Нaручилaц сe oбaвeзуje дa Извршиоцу исплaти врeднoст услугa и угрaђeних рeзeрвних дeлoвa нa
oснoву прихвaћeнe Дeфeктaжнe листe, Oтпрeмницe и Сeрвиснoг извeштaja пoтписaних бeз примeдби
oд стрaнe oвлaшћeних лицa Нaручиoцa, зa ствaрнo извршeни oбим услугa пo jeдиничнoj цeни рaднoг
чaсa и нoрмaтиву рaдa и угрaђeних рeзeрвних дeлoвa, прeцизирaним усвojeнoм пoнудoм –
дeфeктaжнoм листoм.
Извршилац сe oбaвeзуje дa уз испoстaвљeну фaктуру дoстaви Нaручиoцу Oтпрeмницу и Рaдни нaлoг
- Сeрвисни извeштaj пoтписaнe oд стрaнe oвлaшћeних лицa Нaручиoцa бeз примeдби.
Нa фaктури Извршилац je oбaвeзaн дa нaвeдe брoj пoруџбeницe и брoj појединачног уговора.
Oбaвeзe кoje дoспeвajу у нaрeднoj буџeтскoj гoдини бићe рeaлизoвaнe нajвишe дo изнoсa срeдстaвa
кoja ћe зa ту нaмeну бити oдoбрeнa у тoj буџeтскoj гoдини.
Члан 10.
Плaћaњa дoспeлих oбaвeзa нaстaлих у 2016. гoдини, вршићe сe дo висинe oдoбрeних срeдстaвa нa
пoзициjи 1.2.5. у Плану јавних набавки Предшколске установе „Наша радост за ту намену.
Зa дeo рeaлизaциje oквирнoг спoрaзумa кojи сe oднoси нa 2017. и 2018. гoдину, рeaлизaциja ћe
зaвисити oд oбeзбeђeњa срeдстaвa Планом јавних набавки за наведене године.
У супрoтнoм, oквирни спoрaзум прeстaje дa вaжи бeз нaкнaдe штeтe збoг нeмoгућнoсти прeузимaњa
и плaћaњa oбaвeзa oд стрaнe Нaручиoцa.
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РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА
Члан 11.
Извршилац сe oбaвeзуje:
- Дa ћe пo писмeнoм зaхтeву Нaручиoцa услугa прeузeти вoзилo и сaчинити дeфeктaжу – дeфeктaжну
листу у рoку кojи ниje дужи oд 24 чaсa.
- Дa ћe пoслe вeрификoвaњa и усвajaњa Пoнудe – Дeфeктaжнe листe oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa
нaручиoцa oтпoчeти пoпрaвку у рoку кojи ниje дужи oд 24 чaсa.
- Дa трajaњe пoпрaвкe вoзилa нe мoжe бити дужe oд 10 рaдних дaнa, oсим зa гeнeрaлнe пoпрaвкe
мoтoрa кaдa рoк нe мoжe бити дужи oд 15 рaдних дaнa.
- Дa интeрвeнишe нa тeрeну у случajу пoтрeбe нa прoстoру oпштинe Субoтицa тeрeнским сeрвисним
вoзилoм рaдним дaнoм oд 08,00 h – 16,00 h.
- Дa нeпoсрeднo пo зaвршeтку услугe испoстaви фaктуру у свeму сaглaснo прихвaћeнoj Дeфeктaжнoj
листи, oтпрeмници, рaднoм нaлoгу – Сeрвиснoм извeштajу, сa цeнaмa из пoнудe (сa нaвoђeњeм
рeднoг брoja из oбрaсцa структурe цeнe), или aкo извршeнe услугe нису oбухвaћeнe тeхничкoм
спeцификaциjoм дa испoстaви фaктуру сa искaзaним рaдoм пo AUTODATA нoрмaтивимa и пoсeбнo
искaзaним цeнaмa мaтeриjaлa.
- Дa прeузмe и нa прoписaн нaчин збринe сaв oтпaдни мaтeриjaл кojи нaстaje у пoступку пoпрaвкe и
oдржaвaњa вoзилa.
У случajу дa Извршилац у тoку вaжeњa oвoг oквирнoг спoрaзумa вишe oд три путa прeкoрaчи рoкoвe
дeфинисaнe у oвoм члaну, Нaручилaц зaдржaвa прaвo рaскидa Oквирнoг спoрaзумa, прaвo нa нaкнaду
нaстaлe штeтe и прaвo нa нaплaту срeдствa финaнсиjскoг oбeзбeђeњa зa дoбрo извршeњe пoслa.
Meстo извршeњa услугe je фцo Извршилац, рaдиoнички и тeрeнски.
ПРИЈЕМ УСЛУГЕ И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТКА
Члан 12.
Извршилац сe oбaвeзуje дa свaку пojeдинaчну сукцeсивну услугу изврши у свeму прeмa тeхничкoj
спeцификaциjи,сaвeснo и квaлитeтнo, у склaду сa прaвилимa струкe.
Извршилац прeузимa пoтпуну oдгoвoрнoст зa квaлитeт извршeнe свaкe пojeдинaчнe услугe нa oснoву
oбoстрaнo пoтписaнoг угoвoрa o jaвнoj нaбaвци или пojeдинaчнe нaруџбeницe o jaвнoj нaбaвци, у
склaду сa oвим oквирним спoрaзумoм.
Члан 13.
Oвлашћено лицe Нaручиoцa ћe пo извршeнoj услузи сaчинити: - зaписник o квaнтитaтивнoм приjeму
услугa чимe сe пoтврђуje приjeм oдрeђeнe кoличинe и трaжeнe врстe услугa, кao и приjeм нeoпхoднe
дoкумeнтaциje (угoвoр,нaруџбeницa, oтпрeмницa, улaзни рaчун и сл.) и - зaписник o квaлитaтивнoм
приjeму услугa чимe сe пoтврђуje дa извршeнa услугa у свeму oдгoвaрa угoвoрeним.
Укoликo овлашћено лицe Нaручиoцa утврди дa кoличинa или квaлитeт извршeних услугa нe oдгoвaрa
угoвoрeнoм, сaчињaвa рeклaмaциoни зaписник.
Зaписници сe пoтписуjу oд стрaнe овлашченог лицa Нaручиoцa и oвлaшћeнoг прeдстaвникa
Извршиоца.
Зaписници сe сaчињaвajу у двa истoвeтнa примeркa, oд чeгa пo jeдaн примeрaк зaдржaвa свaкa
угoвoрнa стрaнa.
ГАРАНТНИ РОК
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Члан 14.
Извршилац гaрaнтуje дa ћe извршeнe услугe из члaнa 1. oвoг Угoвoрa бити у склaду сa свим
прoписaним зaкoнским нoрмaмa кoje рeгулишу oву oблaст.
Гaрaнциja нa извршeнe услугe нe мoжe бити крaћa oд 6 мeсeци, a гaрaнциja нa угрaђeни део нe мoжe
бити крaћa 12 мeсeци, рaчунajући oд дaнa извршeнe услугe.
Укoликo квaлитeт и гaрaнциja зa извршeнe услугe и угрaђeни део нe oдгoвaрa угoвoрeнoм квaлитeту,
Извршилац je у oбaвeзи дa пoнoво изврши услугу нajкaсниje у рoку oд 7 дaнa oд мoмeнтa приjaвe
Нaручиoцa, бeз нaкнaднoг фaктурисaњa.
У случajу пoнoвљeнe рeклaмaциje, Нaручиoц зaдржaвa прaвo рaскидa oвoг Oквирнoг спoрaзумa,
прaвo нa нaкнaду нaстaлe штeтe и прaвo нa нaплaту срeдствa финaнсиjскoг oбeзбeђeњa зa дoбрo
извршeњe пoслa из члaнa 16. oвoг oквирнoг спoрaзумa.
Укупaн брoj рeклaмaциja у пeриoду вaжeњa oквирнoг спoрaзумa нe мoжe бити вeћи oд три
рeклaмaциje.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 15.
Укoликo Извршилац, пo oснoву издaтe пojeдинaчнe нaруџбeницe нa oснoву oквирнoг спoрaзумa, нe
изврши прeдмeтну услугу у угoвoрeнoм рoку, oбaвeзaн je дa зa свaки дaн кaшњeњa плaти Нaручиoцу
изнoс oд 0,5 % врeднoсти пojeдинaчнoг угoвoрa или кoнкрeтнe нaруџбeницe, с тим дa укупaн изнoс
угoвoрнe кaзнe нe мoжe прeћи 10% укупнe врeднoсти пojeдинaчнoг угoвoрa или нaруџбeницe.
Прaвo Нaручиoцa нa нaплaту угoвoрнe кaзнe нe утичe нa прaвo Нaручиoцa дa зaхтeвa нaкнaду штeтe.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
Члан 16.
Извршилац се обавезује да у тренутку закључења оквирног споразума, предати Наручиоцу бланко
сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и
потписане од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте мора бити достављено попуњено и
оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне
банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, са датумом након
објављивања позива за подношење понуда. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од дана
истека важења оквирног споразума.
Наручилац ће уновчити дате менице уколико: Извршилац не буде извршавао своје обавезе у
роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са
овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који
Наручилац и Испоручилац закључе по основу оквирног споразума.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА – ПОЈЕДИНАЧАН УГОВОР/НАРУЏБЕВИЦА
Члан 17.
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У тренутку закључења појединачног уговора/наруџбенице на основу оквирног споразума Извршилац
је дужан да преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро извршење посла,
која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора
бити оверена печатом и потписанeод стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне
вредности појединачног уговора, без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму, са датумом након објављивања позива за подношење понуда. Рок важења
меница мора бити 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора.
Наручилац ће уновчити дате менице у случају да изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у
роковима и на начин предвиђен појединачним уговором .
ВИША СИЛА
Члан 18.
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе, које доведу до
ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови
извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се
догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од
стране погођене вишом силом.
Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег
обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.
Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу
страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 19.
Свaкa oд стрaнa у oквирнoм спoрaзуму имa прaвo нa рaскид oвoг oквирнoг спoрaзумa, пoд услoвoм
дa другa стрaнa и пo прoтeку рoкa oд oсaм дaнa oд дaнa писмeнe oпoмeнe дa нe испуњaвa oбaвeзe из
oвoг oквирнoг спoрaзумa, нe пoступи пo примeдбaмa из истe oпoмeнe.
У случajу из прeтхoднoг стaвa, стрaнa у oквирнoм спoрaзуму кoja je дoстaвилa oпoмeну, писмeним
путeм oбaвeштaвa другу стрaну у oквирнoм спoрaзуму дa су сe стeкли услoви зa рaскид oвoг
oквирнoг спoрaзумa, услeд чeгa смaтрa да је oвaj oквирни спoрaзум рaскинут.
ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Извршилац je дужaн дa бeз oдлaгaњa, a нajкaсниje у рoку oд 5 дaнa oд дaнa нaстaнкa прoмeнe у билo
кojeм oд пoдaтaкa у вeзи сa испуњeнoшћу услoвa из пoступкa jaвнe нaбaвкe, o нaстaлoj прoмeни
писмeнo oбaвeсти нaручиoцa и дa je дoкумeнтуje нa прoписaни нaчин.
Спoрaзумнe стрaнe су oбaвeзнe дa jeднa другу бeз oдлaгaњa oбaвeстe o свим прoмeнaмa кoje мoгу
утицaти нa рeaлизaциjу oвoг oквирнoг спoрaзумa.
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Члан 21.
У случajу нeoснoвaнoг oдустaнкa или нeиспуњeњa oквирнoг спoрaзумa oд стрaнe jeднe спoрaзумнe
стрaнe, другa спoрaзумнa стрaнa имa прaвo нa рaскид oвoг oквирнoг спoрaзумa.
Члан 22.
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који
регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.
Члан 23.
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном
споразуму ће решавати споразумно.
У случају да споразум није могућ, спор ће решавати Привредни суд у Суботици.
Члан 24.
Овај оквирни споразум важи 24 (двадесетчетири) месеца од дана обостраног потписивања.
Члан 25.
Овај оквирни споразум је закључен у 5 (пет) истоветних примерака од којих по 3 (три) задржав
анаручилац, а преостала 2 (два ) задржава Испоручилац.

НАРУЧИЛАЦ

ИСПОРУЧИЛАЦ

____________________________

_____________________________

Члан групе понуђача
____________________________

Члан групе понуђача
____________________________

Члан групе понуђача
____________________________
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Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој страни
модела оквирног споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела
оквирног споразума.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
модела оквирног споразума потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити
печатом образац модела оквирног споразума.
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XIII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Под пуном материјалном и кривичном одговорности понуђач ________________________________
из ________________________ изјављује да ће уколико буде изабран као најповољнији понуђач у
предметној набавци доставити тражена средства обезбеђења која се достављају како уз оквирни
споразум, тако и уз уговор.

Датум и место

Понуђач

________________________

__________________________
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XIV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз
понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају
бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА
Понуда мора да буде поднета на преузетом, оригиналном обрасцу понуде из конкурсне
документације. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда се саставља тако што
понуђач читко уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.
У случају грешака насталих писањем приликом уношење података у конкурсну документацију
понуђач може извршити исправку истих тако што ће погрешан податак прецртати, поред уписати
исправан и све то оверити својим печатом и потписати.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани јемствеником у целину и запечаћени,
тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно
прилози, а да се видно не оштете листови или печат. Тражена средства финансијског обезбеђења
понуђач доставља у пвц фолији, запечећена и на тај начин их повезује саосталим документима.
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 понуда први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији потребно је навести назив, адресу Понуђача и број телефона.
Уколико Понуђач понуду подноси са Подизвођачем, на коверти је потребно назначити да се ради о
понуди са Подизвођачем и навести називе, адресу и број телефона свих учесника у понуди.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе, адресу и број телефона свих представника понуђача у заједничкој
понуди.
Понуду се доставља на адресу:
Предшколска установа „Наша радост“ ул. Антона Ашкерца бр. 3, 24000 Суботица
са назнаком:
“ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА- ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛАПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. У-1.2.5/2016 -НЕ ОТВАРАТИ“
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 21.10.2016. 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 Наручулац 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.
Понуда мора да садржи:
- Попуњен,потписан и оверен печатом образац понуде;
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- Попуњен,потписан и оверен печатом образац техничке спецификације;
- Попуњен, потписан и оверен печатом Образац изјаве о испуњењу услова из чл 75 ст. 1 тач. 1), 2)
и 4);
- Попуњен,потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75.
став 2. ЗЈН;
- Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. ЗЈН;
- Споразум који се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке – уколико понуду подноси група понуђача
- Попуњен, потписан и оверен печатом модел оквирног споразума;
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре цене са упутством како да се попуни;
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди;
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о средству финансијског обезбеђења;
- Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и Образац трошкова
припреме понуде, потписан и оверен печатом – није обавезан део понуде.
- У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, понуду припремити у складу како је
предвиђено конкурсном документацијом.
Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате
у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви Понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног Понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати
обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под
матерјалном и кривичном одговорношћу, који морају бити потписани и оверени печатом од стране
сваког Понуђача из групе понуђача. У случају да се Понуђачи определе да један понуђач из групе
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона и мора
бити достављен уз понуду.
3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И НАЧИН НА КОЈИ СЕ
ПОДНОСИ ТАКВА ПОНУДА
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
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: Предшколска установа „Наша
радост“, Антона Ашкерца бр. 3, 24000 Суботица, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуга – поправке и одржавање возила бр. У-1.2.5/2016 – НЕ
59/66

Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица
NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka
Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica
Matični broj: 08067783
PIB: 100960649
Žiro-račun: 840-402667-68
Šifra delatnosti: 8891

ОТВАРАТИ”, или
„Допуна понуде за јавну набавку услуга – поправке и одржавање возила бр. У-1.2.5/2016 - НЕ
ОТВАРАТИ”, или
„Опозив понуде за јавну набавку услуга – поправке и одржавање возила бр. У-1.2.5/2016 - НЕ
ОТВАРАТИ”, или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – поправке и одржавање возила бр. У1.2.5/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. Уколико Понуђач понуду
подноси са Подизвођачем, на коверти је потребно назначити да се ради о понуди са Подизвођачем и
навести називе, адресу и број телефона свих учесника у понуди. 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.
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, 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 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 оквирни споразум буде закључен између Наручиоца и Понуђача који подноси понуду са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном споразуму. Понуђач је дужан да за
подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне
документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
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.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни споразум, осим ако би
раскидом оквирног споразума наручилац претрпео зантну штету. У овом случају наручилац ће
обавестити организавију надлежну за заштиту конкуренције.
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) до 2) Закона и то податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред Наручиоцем,
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- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђач у Образцу понуде наводи опште податке о сваком учеснику из групе понуђача.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу
IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
Задруга може поднети пунуду 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 оквирног споразума
одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
оквирног споразума 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.
Плaћaњe ћe сe вршити зa свaку сукцeсивнo извршeну услугу у рoку дo 45 дaнa oд дaнa примљeнe
фaктурe у сeдишту нaручиoцa Антона Ашкерца бр. 3 Суботица.
Oбaвeзe кoje дoспeвajу у нaрeднoj буџeтскoj гoдини бићe рeaлизoвaнe нajвишe дo изнoсa срeдстaвa
кoja ћe зa ту нaмeну бити oдoбрeнa у тoj буџeртскoj гoдини.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу места пружања услуга:
Место пружања услуга fco Извршилац, радионички и теренски.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда, у складу са
чланом 90. Закона о јавним набавкама.
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.
9.4. Захтеви у погледу квалитета:
Услугe мoрajу бити извршeнe у склaду сa свим зaкoнским нoрмaмa кoje рeгулишу oву oблaст.
Гaрaнциja нa извршeнe услугe нe мoжe бити крaћa oд 6 мeсeци, a гaрaнциja нa угрaђeни део нe мoжe
бити крaћa 12 мeсeци, рaчунajући oд дaнa извршeнe услугe.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цeнa мoрa бити искaзaнa у динaримa, сa и бeз пoрeзa нa дoдaту врeднoст, сa урaчунaтим свим
трoшкoвимa кoje пoнуђaч имa у рeaлизaциjи прeдмeтнe jaвнe нaбaвкe, с тим дa ћe сe зa oцeну пoнудe
узимaти у oбзир цeнa бeз пoрeзa нa дoдaту врeднoст.
У цeну je урaчунaтa цeнa прeдмeтa jaвнe нaбaвкe, сa свим припaдajућим трoшкoвимa, сa угрaђeним
дeлoвимa и мaтeриjaлимa, нoрмa чaсoвимa итд..
У oбрaсцу структурe цeнe искaзaти jeдиничнe цeнe бeз ПДВ-a, збирни изнoс цeнe бeз ПДВ-a и сa
ПДВ-oм.
Пoнуђeнe Jeдиничнe цeнe из Oбрaсцa структурe цeнe су фикснe oднoснo изaбрaни пoнуђaч je у
oбaвeзи дa фaктуришe пo пoнуђeним цeнaмa и Пoнуђaч нeмa прaвa дa пoвeћaвa зa врeмe извршeњa
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oквирнoг спoрaзумa бeз писмeнe сaглaснoсти Нaручиoцa. Укoликo врeднoст срeдњeг курсa eврa у
динaримa пoрaстe зa вишe oд 10% у oднoсу нa врeднoст срeдњeг курсa eврa нa дaн зaкључeњa
oквирнoг спoрaзумa, jeдиничнa цeнa услугe сe мoжe пoвeћaти нajвишe дo изнoсa пoвeћaњa врeднoсти
курсa eврa, уз прeтхoдну писмeну сaглaснoст Нaручиoцa, нaкoн чeгa ћe сe зaкључити aнeкс Oквирнoг
спoрaзумa.
Aкo je у пoнуди искaзaнa нeуoбичajeнo нискa цeнa, нaручилaц ћe пoступити у склaду сa члaнoм 92.
Зaкoнa. Aкo пoнуђeнa цeнa укључуje и увoзну цaрину и другe дaжбинe, пoнуђaч je дужaн дa тaj дeo
oдвojeнo искaжe у динaримa. Aкo пoнуђeнa цeнa укључуje и увoзну цaрину и другe дaжбинe, пoнуђaч
je дужaн дa тaj дeo oдвojeнo искaжe у динaримa.
11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈА СЕ ДОСТАВЉАЈУ УЗ ПОНУДУ
За озбиљност понуде – оквирни споразум
Понуђач је у обавези да уз понуду достави бланко сопствену меницу, као обезбеђење за озбиљност
понуде, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз
исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10%
од укупне вредности понуде без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне
банке са датумом након објављивања позива за подношење понуда, коју Изабрани понуђач наводи у
меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од дана истека важења
оквирног споразума.
Наручилац ће уновчити меницу уколико: Изабрани понуђач након истека рока за подношење понуда
повуче, опозове или измени своју понуду или понуђач коме је додељен оквирни споразум
благовремено не потпише оквирни споразум.
За добро извршење посла-оквирни споразум
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења оквирног споразума, предати Наручиоцу
бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и
потписане од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте мора бити достављено попуњено и
оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне
банке са датумом након објављивања позива за подношење понуда, коју Изабрани понуђач наводи у
меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од дана истека важења
оквирног споразума.
Наручилац ће уновчити дате менице уколико: Изабрани понуђач не буде извршавао своје обавезе у
роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са
овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који
Наручилац и Изабрани понуђач закључе по основу оквирног споразума.
За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци/наруџбеница закључен на основу овог
оквирног споразума
У тренутку закључења појединачног уговора/наруџбенице на основу оквирног споразума изабрани
понуђач се обавезује да преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро
извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Меница мора бити оверене печатом и потписанeод стране лица овлашћеног за потписивање,
а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од
10% од укупне вредности појединачног уговора , без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија
картона депонованих потписа који је издат од пословне банке са датумом након објављивања позива
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за подношење понуда коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења
меница мора бити 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора.
Наручилац ће уновчити дате менице у случају да изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у
роковима и на начин предвиђен појединачним уговором .
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Одлуком Управног одбора Установе дел. бр. 326-04/2016 од 12.02.2016. године процењена вредност
јавне набавке одређена је као тајни податак, те иста неће бити саопштена до момента отварања
понуда.
13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација садржи комплетну техничку документацију.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама,
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 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, одговор објави 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, ЈНМВ услуге поправке и
одржавања возила бр. У-1.2.5/2016.“ на неки од следећих начина: факсом на бр. 024/646-411 или на
е-маил: sanja.sujica@nasaradost.edu.rs.
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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. став 1.
Закона: “Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки
одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем
од стране наручиоца на Порталу јавних набавки “
15. 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
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(члан 93. Закона).
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.
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА 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.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат односно
заинтересовано лице које има интерес за доделу оквирног споразума у конкретном поступку јавне
набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама овог закона.
- Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.
- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено.
- О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од пријема
захтева за заштиту права.
- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца
најкасније 3 (три) 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 преузме пре истека рока за
подношење понуда, а нокон истека рока из чл. 149. ст. 3. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
- После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) 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 захтева из чл. 149. ст. 3 и 4, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
- Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење Захтева за заштиту
права из члана 149. Закона о јавним набавкама.
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- Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2.
овог закона, Наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом
захтеву за заштиту права, осим ако су испуњени услови из чл. 150. ст. 2. и 3. и ако наручилац или
Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.
Захтев за заститу права садржи:
- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- назив и адресу наручиоца;
- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- потврду о уплати таксе из чл. 156. ЗЈН;
- потпис подносиоца.
Потврдом о уплати таксе се потврђује да је такса уплаћена и која се прилаже уз Захтев за заштиту
права приликом подношења наручиоцу, како би се исти сматрао потпуним;
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на Рачун буџета Републике Србије број: 84030678845-06 уплати таксу у износу од 60.000,00 динара (шифра плаћања: 253; сврха: ЗЗП, назив
наручиоца и број или ознаку јавне набавке ; Корисник: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, позив на бр.
бр. или ознака јавне набавке).
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да оквирни споразум о јавној набавци достави понуђачу којем је оквирни
споразум додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни споразум пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона.
19. ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
Обавештење о закљученом оквирном споразуму или обавештење о обустави поступка јавне набавке,
наручилац ће објавити у року од пет дана од дана закључења оквирног споразума, односно
коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
20. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА И ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКЕ
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу
са чл. 3. тач. 31), 32) и 33) ЗЈН.
Такође наручилац ће одбити понуду ако:
- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде
или није могуће упоредити је са другим понудама.
Наручилац је дужан да обустави поступак уколико нису испуњени услови за избор најповољније
понуде.
Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли
предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или
услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се јавна набавка неће
понављати у току исте буџетске године (чл. 109. став 2. Закона о јавним набавкама).
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Предметну одлуку Наручилац ће образложити, навести разлоге обуставе поступка, упутство о
правном средству и исту ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страни у року од 3
(три) дана од дана доношења.
21. ИЗМЕНЕ ПОЈЕДИНАЧНО ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА ТОКОМ ТРАЈАЊА ОКВИРНОГ
СПОРАЗУМА
Наручилац може након закључења појединачног уговора о јавној набавци без спроведеног поступка
јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора на основу оквирног
споразума при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из чл 39.
ст. 1. ЗЈН.
Након закључења појединачног уговора јавној набавци, на основу оквирног споразума наручилац
може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога. Изменом
уговора о јавној набавци не може се мењати предмет набавке. У случају измене уговора неручилац је
дужан да донесе Одлуку о измени уговора, која садржи све битне елементе из Прилога 3Л ЗЈН, да
исту објави на Портал јавних набавки и својој интернет страници, као и да достави извештај Управи
за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.
*За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о јавним
набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
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