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АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Пећинци, Слободана Бајића 5
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА
Текуће одржавање возила и набавка резерввних делова за потребе ПС
Пећинци

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈНМВ број 404-27/2015-III
Редни број: 15/2015-ОУ
Редни број у Плану набавки: 1.2.4
Ознака и назив из општег речника набавки:
50112000 – услуге поправке и одржавања аутомобила
34320000 – механички резервни делови, осим мотора и делова мотора
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА: 14.7.2015. године, до 12,00 часова
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 14.7.2015. године, у 13,00 часова

Пећинци, јул 2015. године

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 29/2013 и 104/13),
Одлуке о покретању поступка ЈНМВ број 404-27/2015-III од 30.6.2015. и Решења о
именовању Комисије за ЈНМВ број 404-27/2015-III од 30.6.2015., за спровођење
предметног поступка јавне набавке, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Набавка услуга -Текуће одржавање возила и набавка резерввних
делова за потребе ПС Пећинци
ЈНМВ број 404-27/2015-III
Редни број: 15/2015-ОУ
Конкурсна документација садржи:
Опис
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара,
динамика испоруке, врста продаје, капацитет, период и место
испоруке, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције
квалитета
Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75.и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде (Образац бр. 1.)
Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. Став 1. Тач. 1) до
4) Закона, у поступку јавне набавке мале вредности (Образац бр. 2.)
Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Став 1. Тач. 1)
до 4) Закона, у поступку јавне набавке мале вредности (Образац бр. 3.)
Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. Став 2. Закона, у
поступку јавне набавке мале вредности (Образац бр. 4.)
Модел уговора (Образац бр. 5.)

Страна
2
2

Образац трошкова припреме понуде (Образац бр. 6.)
Образац изјаве о независној понуди (Образац бр. 7.)
Образац структуре цене са упутством како да се понуди ( Образац бр.
8.)
Образац изјаве о кадровском капцитету (Образац бр. 9.)
Образац изјаве о техничком капацитету ( Образац бр. 10.)

30
31
32

Укупан број страна: 37
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26

35
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општинска управа Општине Пећинци
Адреса: Пећинци, ул. Слободана Бајића бр. 5
МБ: 08070610
ПИБ:100399222
Интернет страница: www.pecinci.org
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су услуге – текуће одржавање возила и набавка резервних
делова за потребе Полицијске станице Пећинци
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
У предметним поступку није у питању резервисана јавна набавка.
5. Контакт (лице или служба)
Контакт особа: Анђелија Алексић, имејл: opstauprava@pecinci.org, сваког радног дана
( понедељак - петак ) од 07:30–15:30 ч

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су услуге – механичке поправке и текуће одржавање возила
у власништву Полицијске станице Пећинци, и то:

Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.

Марка и тип возила
Peueot 307
Застава 101 Скала 55
VW Golf 2
Fiat Punto

Број
возила
2
2
1
6

са обезбеђивањем и уградњом резервних делова, потрошног материјала и пратеће
опреме према карактеристикама прецизираним у конкурсној документацији и ближе
описаним у обрасцу понуде.
Ознака и назив из општег речника набавке:
50112000 – услуге поправке и одржавања аутомобила;
34320000 – механички резервни делови, осим мотора и делова мотора,
2. Партије
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

2

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
УСЛУГА, ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ, ВРСТА ПРОДАЈЕ, КАПАЦИТЕТ, ПЕРИОД И
МЕСТО ИСПОРУКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
1. Врста и количина услуга
Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
34
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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Опис позиције
PUMPA ZA VODU BRAVO A 98 METELLI 24
PUMPA ZA GORIVO FLORIDA TIPO PTZ 3478
GUMICA ZAPT TERMOS G2
GUMICA ZAPT TERMOS Z 101
MANZETNA LEVA SA LEZAJEM
MANZETNA DESNA SA LEZAJEM
RAME Z 101 POL
RATKAPNE 13"
BOSH DIZNA 0 280 155 816
SAJLA MENJACA PEUGOT 307
FRIZANTIN 100% 1/1
NOSAC MOTORA
SLAVINA GREJAČA Z101
SPOLJNA GUMA 155/70R13 WINTERA
ŠELNA ZGLOBA DUŽA 101
ŠELNA ZGLOBA KRACA JUGO 101
FENIX SUPERIOR 15W40 1/1
FENIX SUPERIOR 15W40 175/1
FENIX S3 SAE 30 1/1
FRIZANTIN G12 1/1
SELENIA GOLD 10W40 1/1
SELENIA GOLD 10W40 2/1
PRANJE AUTOMOBILA SREDSTVOM
KOMPLET PRANJE AUTOMOBILA SREDSTVOM
LEPLJENJE GUME PUTNIČKOG VOZILA
DEMONTAŽA-MONTAŽA GUME PUTNIČKOG AUTOMOBILA
BALANSIRANJE GUME PUTNIČKOG AUTOMOBILA
TUBELES VENTIL PUTNIČKOG AUTOMOBILA
RETROVIZOR JUGO 101
METLICE BRISACA 400MM
GUMICE SLAVINE GREJAČA
FILTER ULJA ULOŽAK HU 612X JUGO-PEZO
TERMOSTAT GOLF 87

Јединица
мере
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KG
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM

Коли
чина
1
1
1
1
1
1
2
3
4
1
1
1
1
10
2
2
2
270
2
4
6
5
450
600
1
200
96
3
2
2
1
1
1

35
37
38
39
40
41
42
45
46
47
48
49
50
51
52

RUČICA ZA OTVARANJE DESNA
NOSAC MOTORA ALUMUNIJUMSKI
PLOČICE ZA KOČNICE FLORIDA 22-0059
AKUMULATOR PROATOMIC 12V-56 AH D
MANZETNA HOMOKIN Z101, Z128,
RAME OSCILIRAJUCE 10MM Z101, Z-1 FAD
SIJALICA 12V H7 55W PX26D OSRAM
PRESVLAKE UNIVERZALNE
SIJALICA H7 55W 12 V
SIJALICA H4 12V
PUMPA ZA VODU 07/240-866
DIHT TERMOSTAT Z 101
GUME
SERVIS BOD RADA AUTOLIMAR-FARBAR
SERVIS BOD RADA AUTOMEHANIČAR, AUTOELEKTRIČAR

KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM

2. Оквирни обим и динамика извршавања услуге:
Извршавање услуге сукцесивно, по потреби Наручиоца.
3. Период извршавања услуге:
Од момента закључивања уговора до момента утрошка средстава предвиђених за
предметну јавну набавку, а најкасније до истека рока од годину дана од дана
потписивања уговора.
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1
1
1
10
2
2
2
1
1
1
1
1
22
15
480

I V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.
И 76. ЗАКОНА
1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и
то:
a) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
b) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2)
Закона);
c) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3)
Закона);
d) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
e) 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 гарантује да је ималац
права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76.
Закона, и то:
a. Неопходан технички капацитет:
- Да понуђач поседује ( власништво / закуп ) радни простор на територији
општине Пећинци у коjем обавља делатност;
b. Неопходан финансијски капацитет:
- Да је понуђач за претходне три године ( 2012., 2013. и 2014. године ) имао
укупне пословне приходе у висини од најмање 100 милиона динара збирно за све три године .
- Да понуђач није био у блокади у претходне 3 године, рачунајући од дана
објављивања Позива на Порталу јавних набавки и да није пословао са
губитком у претходне 3 године, такође рачунајући од дана објављивања
Позива на порталу јавних набавки ( 2012.,2013.,2014. год. )
c. Неопходан кадровски капацитет:
- Да понуђач има најмање 25 запослених III и IV степен стручне спреме ( на
неодређено време / одређено време / уговор о делу / уговор о
привременим и повременим пословима ) од којих минимум 3
аутомеханичара и 1 аутоелектричар .
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3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка
1) до 4) Закона.
4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са члана 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за
учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним
набавкама..
Услов из чл. 75. став 2. ЗЈН – Доказ: Изјава понуђача о испуњавању услова из члана
75. став 2. Закона, у поступку јавне набавке мале вредности .
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чланом 77. став 2. Закона, понуђач доказује на следећи начин:
Доказ за технички капацитет :
Извод из листа непокретности или фотокопија уговора о закупу или фотокопија
уговора о куповини непокретности, уз Изјаву о техничком капацитету.
Доказ за финансијски капацитет :
- Уколико је понуђач правно лице, доставља:
 Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН).
Уколико Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре не садржи
податке о блокади за последње 3 године које претходе месецу у коме је
објављен позив, понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у
последње 3 године које претходе месецу у коме је објављен позив
прилагањем и Потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна
банка Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос
основа и налога, а која ће обухватити захтевани период;
- Уколико је понуђач предузетник ПДВ обвезник, предузетник који води пословне
књиге по систему простог/двојног књиговодства, доставља:
 биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза
на доходак грађана на приход од самосталних делатности, издате од
стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао
обављање делатности . Уколико претходно наведени документи за
предузетника не садрже податке о блокади за последе 3 године које
претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда (Позив
за подношење понуда објављен дана 03.7.2015. године) , понуђач је дужан
да докаже да није био у блокади у последње 3 године које претходе
месецу у коме је објављен позив прилагањем и потврде о броју дана
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неликвидности коју издаје Народна банке Србије, Принудна наплата,
Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога, а која ће обухватити
захтевани период.
* Ове доказе, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно
доступни на интернет страници Агенције и Народне банке Србије
Доказ за кадровски капацитет:
- Фотокопије уговора о раду / делу / привременим и повременим пословима и
фотокопије М3-А образаца за све запослене/ангажоване , и фотокопија радне
књижице за 3 аутомеханичара и 1 аутоелектричара, уз попуњен и печатом оверен
Образац о кадровском капацитету.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4)
Закона.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4)
Закона.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија
је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци
и да је документује на прописани начин.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно, или путем поште у затвореној коверти, или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, имејл адресу,
број телефона понуђача и име особе за контакт..
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
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Понуду доставити на адресу: Општинска управа Општине Пећинци, 22410
Пећинци, ул. Слободана Бајића бр. 5, са назнаком:
“НЕ ОТВАРАТИ – Понуда за учествовање у поступку за јавну набавку услуга
– текуће одржавање возила и набавка резервних делова за потребе ПС
Пећинци, бр. ЈНМВ: 404-27/2015-III“
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
14.7.2015. године, до 12,00 часова.
Јавно отварање понуда обавиће се истог дана по истеку рока за подношење понуда,
односно 14.7.2015. године у 13,00 часова у просторијама Наручиоца.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести
датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће
се неблаговременом.

Обавезна садржина понуде:
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.

Образац понуде – образац бр. 1
Образац изјаве о испуњености услова из чл.75. и 76 ЗЈН за понуђача –
oбразац бр. 2
Образац изјаве о испуњености услова из чл.75 и 76.. ЗЈН за
подизвођача – oбразац бр. 3
Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН –
образац бр. 4
Модел уговора - oбразац бр.5
Образац структуре трошкова
*попуњен само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако
тражи њихову накнаду – образац бр. 6
Изјава о независној понуди – образац бр.7
Образац структуре цене са упутством како да се попуни – образац бр.
8.

8.

Изјава о кадровском капацитету – образац бр. 9

9.

Изјава о техничком капацитету – образац бр. 10

10.

Докази о испуњавању услова из члана 76. ЗЈН : докази наведени на
старни 5 и 6 конкурсне документације

Понуђач треба пажљиво да проучи конкурсну документацију, као и сва упутства,
обрасце, услове уговора и техничке карактеристике. Уколико понуђач не испуни све
тражене услове и не достави све доказе захтеване конкурсном документацијом, или
достави понуду која према својој суштини не одговара конкурсној документацији у
свему, имаће за резултат одбијање понуде.
Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио
све услове из конкурсне документације. Накнадне рекламације, које су последица
нетачно и недовољно прикупљених информација, или погрешно процењених
околности или услова, односно недовољног знања, наручилац ће одбити као
неосноване.
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Сви појединачни обрасци који су саставни део понуде треба да буду читко и у
потпуности попуњени, потписани и оверени печатом на свакој страни.
Сваки упис у текст, брисање или уписивање преко постојећег текста ће бити важећи
само ако је исти оверила печатом и парафирала овлашћена особа.
Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани тако да се не могу
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно
прилози, а да се видно не оштете листови или целина тих докумената.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија
је понуда изабрана као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа.
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама,
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија
је понуда изабрана као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
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 (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању
услова из члана 75. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране
свагог 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 члана 81. Закона.
3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован 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: Општинска управа
Општине Пећинци, Пећинци, 22410 Пећинци, ул. Слободана Бајића бр. 5, са
назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку
резервних делова за потребе
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку
резервних делова за потребе
ОТВАРАТИ” или
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услуга – текуће одржавање возила и набавка
ПС Пећинци, бр. ЈНМВ: 404-27/2015-III, НЕ
услуга – текуће одржавање возила и набавка
ПС Пећинци, бр. ЈНМВ: 404-27/2015-III, НЕ

„Опозив понуде за јавну набавку услуга – текуће одржавање возила и набавка
резервних делова за потребе ПС Пећинци, бр. ЈНМВ: 404-27/2015-III, НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – текуће одржавање возила и
набавка резервних делова за потребе ПС Пећинци, бр. ЈНМВ: 404-27/2015-III, НЕ
ОТВАРАТИ” .
На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу, имејл адресу, контакт лице
и телефон понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је
потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
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 уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона, у
поступку јавне набавке мале вредности).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка
1) до 6) Закона и то податке о:
1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
понуђачу који ће издати рачун,
рачуну на који ће бити извршено плаћање,
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора,
понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне документације.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. Закона, у
поступку јавне набавке мале вредности).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
9. РОК, УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ ЦЕНА
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену по јединици мере, у
динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом. У цену укључити и цену свих припадајућих
трошкова које понуђач има у вези са реализацијом предметне јавне набавке.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено ниска
цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која значајно одступа у
односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне
набавке у складу са понуђеним условима.
Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од
понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра
меродавним, у свему према члану 92. Закона о јавним набавкама.
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Уговорена вредност извршених услуга биће плаћена добављачу у року од 45
( четрдесетпет ) дана од дана испостављања фактура за извршене услуге, за
претходни месец.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Авансно плаћање није дозвољено.
РОК , ДИНАМИКА, НАЧИН И МЕСТО ИЗВРШАВАЊА УСЛУГЕ
Извршавање услуга ће се вршити сукцесивно, по потреби корисника услуге –
Полицијске станице Пећинци, током целог периода важења уговора .
Понуђач ће услуге редовног сервиса извршити одмах по пријему возила у сервис,
осим ако је у питању ванредни сервис - поправке возила. Редовни сервис обухвата
пружање сервисних услуга према препоруци произвођача возила у сервисној
књижици на одређени број пређених километара, односно на одређени временски
период.
Поправка возила се врши по налогу корисника услуге – ПС Пећинци писаним путем
(електронском поштом, поштом, телефаксом, а у хитним случајевима и телефоном).
У случају поправке понуђач је обавезан да обавести наручиоца о врсти квара, року
за дијагностификовање квара, отклањању квара на возилу, уз неопходну замену
резервног дела и стављање возила у редовну функцију, а да тај рок не може бити
дужи од 24 часа, рачунајући од дана пријема возила.
Понуђач је дужан да услуге које су предмет јавне набавке пружа благовремено,
квалитетно у складу са добрим пословним обичајима и правилима струке која важе
за област која је предмет јавне набавке.
Понуђач је дужан да приликом пружања услуге која је предмет јавне набавке,
примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности
и здрављу на раду („Службени гласник РС“број 101/2005).
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ГАРАНТНИ РОК
Понуђач је дужан да гарантује квалитет извршених услуга.
Гарантни рок за извршене услуге не може бити краћи од 12 месеци, рачунајући од
дана извршене услуге, без обзира на број пређених километара, a за уграђене
оригиналне делове, гарантни рок се утврђује у складу са условима произвођача.
ПЕРИОД ЗА КОЈИ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР
Овај уговор се закључује на одређено време тј. на период до утрошка средстава
предвиђених за ову јавну набавку, а најкасније на период од годину дана од момента
закључивања уговора .
ВАЖНОСТ ПОНУДЕ
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.
Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда. У случају да
понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, оддо и сл.), иста ће се сматрати неприхватљивом.
10. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца:
Општинска управа Општине Пећинци, 22410 Пећинци, ул. Слободана Бајића бр.
5, електронске поште на имејл: opstauprava@pecinci.org тражити од наручиоца
додатне информације, или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5
дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој веб страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ
број 404-27/2015-III”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
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После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. 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.
13. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу
бланко сопствену меницу за добро извршење посла, у висини од 15%, од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од
истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене
рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла
мора да се продужи.
14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
17. 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.
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18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом
на имејл: opstauprava@pecinci.org, или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом
захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту
права је 5 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике
Србије уплати таксу од 40.000,00 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
„У складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које
је објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права од
04.03.2015. године, као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6.
Закона, прихватиће се
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, каи и датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна буџета: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања 153 (налог за уплату) или 253 (налог за пренос);
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
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(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које
се подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: Буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за
подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор ( корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред
поменуте елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за
подносиоца захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен
рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана
149. Закона.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана,
понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде
и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен
захтев за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Изабрани понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у року
од 10 дана од дана када га је наручилац позвао да закључе уговор.Уколико изабрани
понуђач не достави уговор, потписан и оверен у наведеном року, наручилац може
закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
20. ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени
услови за доделу уговора .
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих
разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка јавне набавке и
који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала
потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте
буџетске године, односно у наредних шест месеци.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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Образац бр. 1.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од ____________ године за јавну набавку услуга Текуће одржавање возила и набавка резервних делова за потребе ПС Пећинци,
ЈНМВ број 404-27/2015-III
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (email):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим
учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

2)

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

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

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је
учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Текуће одржавање возила и набавка
резервних делова за потребе ПС Пећинци
Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
34
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
37
38
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Опис позиције
PUMPA ZA VODU BRAVO A 98 METELLI 24
PUMPA ZA GORIVO FLORIDA TIPO PTZ 3478
GUMICA ZAPT TERMOS G2
GUMICA ZAPT TERMOS Z 101
MANZETNA LEVA SA LEZAJEM
MANZETNA DESNA SA LEZAJEM
RAME Z 101 POL
RATKAPNE 13"
BOSH DIZNA 0 280 155 816
SAJLA MENJACA PEUGOT 307
FRIZANTIN 100% 1/1
NOSAC MOTORA
SLAVINA GREJAČA Z101
SPOLJNA GUMA 155/70R13 WINTERA
ŠELNA ZGLOBA DUŽA 101
ŠELNA ZGLOBA KRACA JUGO 101
FENIX SUPERIOR 15W40 1/1
FENIX SUPERIOR 15W40 175/1
FENIX S3 SAE 30 1/1
FRIZANTIN G12 1/1
SELENIA GOLD 10W40 1/1
SELENIA GOLD 10W40 2/1
PRANJE AUTOMOBILA SREDSTVOM
KOMPLET PRANJE AUTOMOBILA SREDSTVOM
LEPLJENJE GUME PUTNIČKOG VOZILA
DEMONTAŽA-MONTAŽA GUME PUTNIČKOG AUTOMOBILA
BALANSIRANJE GUME PUTNIČKOG AUTOMOBILA
TUBELES VENTIL PUTNIČKOG AUTOMOBILA
RETROVIZOR JUGO 101
METLICE BRISACA 400MM
GUMICE SLAVINE GREJAČA
FILTER ULJA ULOŽAK HU 612X JUGO-PEZO
TERMOSTAT GOLF 87
RUČICA ZA OTVARANJE DESNA
NOSAC MOTORA ALUMUNIJUMSKI
PLOČICE ZA KOČNICE FLORIDA 22-0059

Јединица
мере
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KG
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM

Коли
чина
1
1
1
1
1
1
2
3
4
1
1
1
1
10
2
2
2
270
2
4
6
5
450
600
1
200
96
3
2
2
1
1
1
1
1
1

39
40
41
42
45
46
47
48
49
50
51
52

AKUMULATOR PROATOMIC 12V-56 AH D
MANZETNA HOMOKIN Z101, Z128,
RAME OSCILIRAJUCE 10MM Z101, Z-1 FAD
SIJALICA 12V H7 55W PX26D OSRAM
PRESVLAKE UNIVERZALNE
SIJALICA H7 55W 12 V
SIJALICA H4 12V
PUMPA ZA VODU 07/240-866
DIHT TERMOSTAT Z 101
GUME
SERVIS BOD RADA AUTOLIMAR-FARBAR
SERVIS BOD RADA AUTOMEHANIČAR, AUTOELEKTRIČAR

KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM

УКУПНА ЦЕНА ПРУЖАЊА УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И
НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА
ПОТРЕБЕ ПС ПЕЋИНЦИ без ПДВ-а

УКУПАН ИЗНОС ПДВ-А
УКУПНА ЦЕНА ПРУЖАЊА УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И
НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА
ПОТРЕБЕ ПС ПЕЋИНЦИ са ПДВ-ом

ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ
(не може бити краће од 30 дана)

НАЧИН, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА
Авансно плаћање није дозвољено. Плаћање
ће се извршити у року од 45
(четрдесетпет) дана по испостављању
исправне фактуре за извршене услуге, за
претходни месец.

РОК ИЗВРШЕЊА
( не може бити дужи од 24 часа од дана пријема
возила )

ГАРАНТНИ РОК
( не може бити краћи од 12 месеци за пружене
услуге рачунајући од дана извршене услуге, без
обзира на број пређених километара, a за
уграђене оригиналне делове, гарантни рок се
утврђује у складу са условима произвођача ) .
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_______ дана од дана отварања понуда

ВАЖНО!!! Добављач доставља фактуре
наручиоцу путем поште или предајом на
Писарницу Општинске управе Општине
Пећинци,Слободана Бајића 5, 22410 Пећинци,
са обавезном назнаком „фактура у предмету
ЈНМВ 404-27/2015-III

10
2
2
2
1
1
1
1
1
22
15
480

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач
_____________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
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Образац бр. 2.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ
1. ТАЧ. 1) ДО 4) И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________, у поступку јавне
набавке услуга – Текуће одржавање возила и набавка резервних делова за потребе
ПС Пећинци, ЈНМВ број 404-27/2015-III , испуњава све услове:
 из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;
4. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште
на њеној територији).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
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Образац бр. 3.
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.
СТАВ 1. ТАЧ. 1) ДО 4) ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________, у поступку јавне
набавке услуга – Текуће одржавање возила и набавка резервних делова за потребе
ПС Пећинци, ЈНМВ број 404-27/2015-III испуњава све услове из члана 75. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку,
и то:
1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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. Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;
4. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач
_____________________

Напомена:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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Образац бр. 4.
ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач_________________________________________________, у поступку јавне
набавке услуга – Текуће одржавање возила и набавка резервних делова за потребе
ПС Пећинци, ЈНМВ број 404-27/2015-III, поштовао је обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
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Образац бр. 5.
МОДЕЛ УГОВОРА
Упутство за попуњавање: Уговор се попуњава траженим подацима на празним
цртама, потписује и свака страна оверава печатом.

У Г О В О Р
о јавној набавци услуга
Текуће одржавање возила и набавка резервних делова за потребе ПС Пећинци
Закључен између уговорних страна:
1. Општинска управа Општине Пећинци, Пећинци, ул. Слободана Бајића бр. 5, ПИБ
100399222, матични број 08070610, коју заступа Начелник Општинске управе мр
Жељко Трбовић (у даљем тексту: Наручилац)
и
____________________________________________,
са
седиштем
у
________________, улица и број _________________________________________,
ПИБ:
____________,
матични
број:
________________,
број
рачуна:
____________________________________
банка
_________________________________, лице овлашћено за потписивање уговора
___________________________________________ (у даљем тексту: Извршилац
услуге).
Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):
_______________________________________________________________________
____
_______________________________________________________________________
____
_______________________________________________________________________
____
(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача,
на горњим цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно
сви подизвођачи)
Члан 1.
Наручилац је, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”
број 124/12 и 14/2015), спровео поступак јавне набавке мале вредности број
404-27/2015-III и извршио прикупљање понуда за јавну набавку услуга – Текуће
одржавање возила и набавка резервних делова за потребе ПС Пећинци, је доставио
понуду број _______________ од ____________ 2015. године (попуњава Наручилац),
а која чини саставни део овог уговора.
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Члан 2.
Предмет уговора је пружање услуге текућих поправки и одржавања службених
аутомобила и набавка резервних делова за потребе Полицијске станице Пећинци,
сукцесивно, у складу са потребама корисника услуге.
Предмет уговора је прецизиран спецификацијом предметне јавне набавке и
понудом Извршиоца услуге бр._____ од ________2015. године, које чине саставни
део овог уговора.
Члан 3.
Извршилац услуга се обавезује да буде доступан за захтеве Корисника услуга
сваког радног дана , од 07,00 часова до 20,00 часова.
Извршилац услуга се обавезује да у року од 1 часа од захтева Корисника
услуга преузме возило у квару или хаварисано возило, и да га о свом трошку
транспортује до локације где ће вршити поправке, и натраг по извршеној предметној
услузи.
Извршилац услуга се обавезује да у року од 24 часа изврши поправку
преузетог возила, осим у случајевима када због озбиљности квара поправка захтева
дуже време.
Члан 4.
Извршилац услуга се обавезује да за сваку појединачну услугу Наручиоцу
достави фактуру о извршеној услузи.
Фактура за услуге из става 1. овог члана ће садржати цену радних сати и
спецификацију уграђених делова и потрошеног материјала.
Извршилац услуге је дужан да фактуре достави наручиоцу на адресу:
Општинска управа Општине Пећинци, Слободана Бајића 5, 22410 Пећинци, на
Писарници или поштом. Обавезна назнака на коверти гласи: „Фактура у предмету
број 404-27/2015-III“.
Наручилац се обавезује да за сваку појединачну извршен услуге из чл. 1 овог
уговора, фактурисане на начин из става 2. и 3. чл. 4 овог Уговора, уплаћује
Извршиоцу износ са фактура на текући рачун бр. _______________ отворен код
__________________ банке. Цене је могуће променити после 60 дана од
потписивања уговора, уколико дође до битних поремећаја на тржишту и не могу бити
више у односу на упоредиве тржишне цене .
Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са
ликвидним могућностима буџета општине Пећинци.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише
до износа срестава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
Члан 5.
Уговорне стране споразумно утврђују укупно уговорену нето цену предметне
набавке у износу до 1.200.000,00 динара без ПДВ, односно до 1.440.000,00 дин са
ПДВ, а према ценама за сваку услугу у складу са конкурсном документацијом и
понудом извршиоца услуге.
Извршилац услуге је обавезан да у рачунима исказује посебно сваку
појединачну ставку, односно цену за резервни део или цену за одређену услугу
према спецификацији у понуди, а за делове и услуге које нису предвиђене
спецификацијом према важећем ценовнику на дан извршења услуге.
У случају настанка потребе за заменом резервних делова или пружањем услуга које
нису наведене у Спецификацији и Обрасцу структуре понуђене цене, а за којима се
буде указала потреба корисника услуга у оквиру расположивих средстава,
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Извршилац услуге је дужан да исте изврши на писани захтев Корисника услуга, с тим
да ће сачинити спецификацију са свим ценама, на коју Корисник услуга треба да да
сагласност и које не могу бити веће од цена из важећег ценовника Извршиоца услуга
на дан извршења услуге.

Члан 6.
Извршилац услуге се обавезује да по извршењу услуга из члана 1. овог
уговора Наручиоцу да гаранцију у трајању од______месеци (попуњава Извршилац
услуге) од дана извршења услуге.
За уграђене резервне делове Извршилац услуге даје произвођачку гаранцију.

Члан 7.
У случају да Извршилац услуге касни са извршењем услуге у односу на
уговорени рок, у обавези је да плати Наручиоцу уговорну казну од 0,2% од сваке
појединачне услуге за сваки дан закашњења, а највише до 5% укупне уговорене
вредности.
Наплата уговорне казне не искључује право Наручиоца на на накнаду штете.
У случају неоправданог кашњења Извршиоца услуге дужег од 30 (тридесет) дана,
Наручилац може покренути поступак раскида уговора.
Члан8.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико се
Пружалац услуге не буде придржавао одредби овог уговора.
Члан 9.
Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка
средстава за његову реализацију.
Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и
доставља се другој уговорној страни.
Члан 10.
На питања која нису регулисана овим уговором примениће се одговарајуће
одредбе Закона о облигационим односима. Сва евентуална спорна питања у
тумачењу и примени овог уговора и његових саставних делова решаваће споразумно
овлашћени представници уговорних страна, а спорове који не могу бити споразумно
решени, решаваће стварно надлежни суд.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и састављен је у четири (4)
истоветна примерака од којих свака уговорна страна задржава по два (2) примерка
за своје потребе.

28

ЗА ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

___________________________

ЗА НАРУЧИОЦА
НАЧЕЛНИК ОУ
мр Жељко Трбовић

_______________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити
закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће
Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце.
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Образац бр. 6.
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ ,
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку
услуга – Текуће одржавање возила и набавка резервних делова за потребе ПС
Пећинци, ЈНМВ број 404-27/2015-III , како следи у табели:
Врста трошка

Износ трошка у РСД

Укупан износ трошкова припремања понуде
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.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач
_____________________

Напомена: достављање овог обрасца није обавезнo.
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Образац бр. 7.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У
складу
са
чланом
________________________________________,

26.
даје:

Закона,

(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке услуга – Текуће одржавање возила и набавка резервних
делова за потребе ПС Пећинци, ЈНМВ број 404-27/2015-III, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач
_____________________

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.
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Образац бр. 8
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Ред.
бр.
1
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
34
19
20
21
22
23
24

Опис позиције
2
PUMPA ZA VODU BRAVO A 98
METELLI 24
PUMPA ZA GORIVO FLORIDA
TIPO PTZ 3478
GUMICA ZAPT TERMOS G2
GUMICA ZAPT TERMOS Z 101
MANZETNA LEVA SA LEZAJEM
MANZETNA DESNA SA
LEZAJEM
RAME Z 101 POL
RATKAPNE 13"
BOSH DIZNA 0 280 155 816
SAJLA MENJACA PEUGOT 307
FRIZANTIN 100% 1/1
NOSAC MOTORA
SLAVINA GREJAČA Z101
SPOLJNA GUMA 155/70R13
WINTERA
ŠELNA ZGLOBA DUŽA 101
ŠELNA ZGLOBA KRACA JUGO
101
FENIX SUPERIOR 15W40 1/1
FENIX SUPERIOR 15W40
175/1
FENIX S3 SAE 30 1/1
FRIZANTIN G12 1/1
SELENIA GOLD 10W40 1/1
SELENIA GOLD 10W40 2/1
PRANJE AUTOMOBILA
SREDSTVOM
KOMPLET PRANJE
AUTOMOBILA SREDSTVOM

32

Цена по
Јединица Коли јед. мере
мере
чина
без
ПДВ-а
3
4
5
KOM

1

KOM
KOM
KOM
KOM

1
1
1
1

KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM

1
2
3
4
1
1
1
1

KOM
KOM

10
2

KOM
KOM

2
2

KG
KOM
KOM
KOM
KOM

270
2
4
6
5

KOM

450

KOM

600

Цена по
јед. мере
са ПДВом
6

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

7

8

25

26
27
28
29
30
31
32
33
35
37
38
39
40
41
42
45
46
47
48
49
50
51

52

LEPLJENJE GUME PUTNIČKOG
VOZILA
DEMONTAŽA-MONTAŽA
GUME PUTNIČKOG
AUTOMOBILA
BALANSIRANJE GUME
PUTNIČKOG AUTOMOBILA
TUBELES VENTIL PUTNIČKOG
AUTOMOBILA
RETROVIZOR JUGO 101
METLICE BRISACA 400MM
GUMICE SLAVINE GREJAČA
FILTER ULJA ULOŽAK HU 612X
JUGO-PEZO
TERMOSTAT GOLF 87
RUČICA ZA OTVARANJE
DESNA
NOSAC MOTORA
ALUMUNIJUMSKI
PLOČICE ZA KOČNICE
FLORIDA 22-0059
AKUMULATOR PROATOMIC
12V-56 AH D
MANZETNA HOMOKIN Z101,
Z128,
RAME OSCILIRAJUCE 10MM
Z101, Z-1 FAD
SIJALICA 12V H7 55W PX26D
OSRAM
PRESVLAKE UNIVERZALNE
SIJALICA H7 55W 12 V
SIJALICA H4 12V
PUMPA ZA VODU 07/240-866
DIHT TERMOSTAT Z 101
GUME
SERVIS BOD RADA
AUTOLIMAR-FARBAR
SERVIS BOD RADA
AUTOMEHANIČAR,
AUTOELEKTRIČAR

KOM

1

KOM

200

KOM

96

KOM
KOM
KOM
KOM

3
2
2
1

KOM
KOM

1
1

KOM

1

KOM

1

KOM

1

KOM

10

KOM

2

KOM

2

KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM

2
1
1
1
1
1
22

KOM

15

KOM

480

УКУПНО:
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 У колони 5. уписати колико износи цена без ПДВ-а по јединици мере;
 У колони 6. уписати колико износи цена са ПДВ-ом по јединици мере;
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У колони 7. уписати производ колона 4 и 5 ;
У колони 8. уписати производ колоне 4 и 6 ;

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А
ИЗНОС ПДВ-А
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ

Фактурисао:

Одговорно лице:
МП

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,
чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац
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
структуре цене.
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Образац бр. 9

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ
У
складу
са
чланом
77.
став
________________________________________,
даје:

4.

Закона,

(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ
О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем
да
располажем са следећим стручним кадром који ће бити ангажован на пружању услуга
текућег одржавање возила и набавке резервних делова за потребе ПС Пећинци, бр.
ЈНМВ 404-27/2015-III .

Ред.
број

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Име и презиме запосленог

Степен стручне
спреме

Аутомеханичар
или
аутоелектричар
( АМ/АЕ )

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач
_____________________

Напомена: Уз Образац изјаве о кадровском капацитету доставити и фотокопије
уговора о раду / делу / привременим и повременим пословима и фотокопије М3-А
образаца за све запослене/ангажоване, и фотокопије радне књижице за 3
аутомеханичара и 1 аутоелектричара .
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Образац бр. 10

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ
У
складу
са
чланом
77.
став
________________________________________,
даје:

4.

Закона,

(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ
О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем
да
располажем са опремљеним пословним простором за вршење услуга које су
предмет јавне набавке – текуће одржавање возила и набавка резервних делова за
потребе ПС Пећинци, број ЈНМВ 404-27/2015-III .

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач
_____________________

Напомена: Уз Образац изјаве о техничком капацитету доставити и извод из
листа непокретности или фотокопија уговора о закупу или фотокопија уговора о
куповини непокретности .
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