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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације  у  поступцима  јавних  набавки  и 
начину  доказивања  испуњености услова, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ 
05/17 број: 2383 од 11.05.2017 год. и Одлуке о образовању комисије број: 2384 од 11.05.2017. 
године, припремљена је: 
 

     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности услуга  

Сервисирањa возила 

ЈНМВ бр 05/17 
Конкурсна документација садржи: 39 страна 

 

Назив поглавља 

Општи подаци о јавној набавци 

Подаци о предмету јавне набавке 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и  опис  добара,  
радова  или  услуга,  начин спровођења контроле и обезбеђења 
гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке 
добара и евентуалне додатне услуге 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.  Закона  и  
упутство  како  се  доказује испуњеност тих услова

Упутство понуђачима како да сачине понуду 

Образац понуде 

Модел уговора 

Образац структуре ценe  са упутством како да се попуни 

Образац трошкова припреме понуде 

Образац изјаве о независној понуди 

Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тачка 1) – тачка 
4) Закона 

Образац изјаве о испуњености услова из чл. 76. Закона 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 

Менично писмо – овлашћење 
(на име гаранције за добро извршење посла) 

Изјава  о финансијском средству обезбеђења уговора 

Прилог Табела 1 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1. Подаци о наручиоцу: 

Наручилац:  ДОМ ЗДРАВЉА БОР, 
Адреса: Бор, Николе Коперника 2-4 Бор, 

 
2. Врста поступка јавне набавке: 

Предметна јавна набавка се спроводи као поступак јавне набавке мале вредности,                  
у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 
3. Предмет јавне набавке: 

Предмет ЈНМВ 05/17 су услуге: Сервисирање возила. 
Ознака ОРН – 50110000 – услуге одржавања и поправки моторних возила и припадајуће 
опреме., 
Процењена вредност 3.400,000,00 динара без ПДВ-а 

4.Циљ поступка: 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 
5.Резервисана јавна набавка: 

Није у питању резервисана јавна набавка.  
 
6.Електронска лицитација:  

Не спроводи се електронска лицитација 
 
7.Контакт: 

jnabavke@domzdravljabor.org.rs 
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1.  Предмет јавне набавке 
Предмет ЈНМВ 05/17 су услуге: Сервисирање возила. 
Ознака ОРН – 50110000 – услуге одржавања и поправки моторних возила и припадајуће 
опреме 
 

2.  Партије:  
Предметна набавка није обликована по партијама.  

 
3.  Врста оквирног споразума  

 Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума. 
 

III   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС  ДОБАРА, 
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ  И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО  ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 
ДОБАРА И ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ  

 
1. Врста услуга:  

Сервисирање возила Дома здравља Бор са обезбеђењем   резервних делова и потрошног 
материјала  

2. Техничке карактеристике: 
  Дефинисане типом возила. 

mailto:office@gzs.gov.rs
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3. Квалитет: 
Понуђач је дужан да обезбеди квалитет услуга у складу са прописима, правилима струке, 
техничким условима и стандардима који важе за ту врсту посла. 

 
4.  Количина и опис услуга:  

Количина услуга одређиваће се у складу са потребама наручиоца и на основу његовог писаног  
налога.  

      Услуге сервисирања возила обухватају: аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге, 
аутолимарске и аутолакирерске услуге." 

5.  Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:  
Приликом примопредаје возила са сервиса.Гаранција на извршене услуге , без обзира на 
број пређених километара. Гарантни рок за уграђене делове. 

6.  Рок пружања услуга:  
Понуђач ће услугу извршавати сукцесивно на основу писаног захтева Наручиоца, према 
динамици коју одреди Наручилац. Понуђач ће предметне услуге вршити до истека рока 
уговора односно до укупно уговорене вредности уговора.  

 
7. Место извршења услуге: 

Бор. 

 
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
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. Закона, и то: 

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

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) 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); 

4) 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); 

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 гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона); 

1.2. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
додатне слове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76 Закона, и то: 

1) Да располаже неопходним финансијским капацитетом: да је у свакој од предходне 3 
године имао укупне приходе од обављања делатности из предмета јавне набавке 
најмање у висини од 5.000.000,00 динара (чл. 76.  Закона); 

2) Да има довољан кадровски капацитет: да  има најмање 5 (пет)  запослеих  или на 
други начин ангажованих радника који могу извршити сервисирање возила (чл. 76.  
Закона); 
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3) Да има довољан технички капацитет: да понуђач располаже најмање једном 
радионицом (машинама, алатом опремом и дијагностичком опремом ) потребним за 
сервисирање возила (чл. 76.  Закона). 

4)  Да има довољан технички капацитет: да понуђач располаже са најмање три 
професионалне дизалице аутомобила двостубна (чл. 76.  Закона).  

1.3.   Страно правно лице као подносилац понуде може, ако се наведени докази не издају у 
држави у којој има седиште, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или 
управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе, а наручилац је 
дужан да провери да ли су испуњени услови за примену тог средства. 

Наведени докази о испуњености услова се могу достављати у неовереним копијама, а 
уколико подносилац понуде испуњава све услове, дужан је да по пријему писменог позива 
наручиоца достави оригинал или оверену копију доказа у примереном року који одреди 
наручилац. 

1.4.   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) до 4) Закона и 
додатне услове из члана 76. Закона, и да испуњеност тих услова документује на исти 
начин као и за понуђача. 

 1.5.   Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове из члана 
76. Закона испуњавају заједно. 
 

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: 

2)     Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: 

 Правна  лица:  

a) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју cе 
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;  

b) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег 
суда у Бору, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних 
дела организованог криминала;  

c) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
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Предузетници  и  физичка  лица: 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона – Доказ: 

Правна  лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања делатности, или потврда  Агенције   за   привредне   регистре   да код тог 
органа није регистровано да му је као привредном друштву изречена мера забране 
обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; 

Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да  код  тог  органа  није  
регистровано  да  му  је  као  привредном  субјекту изречена мера забране обављања 
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда 

Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
одређених послова. 

   Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда; 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: 

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле  порезе и 
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 
понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре 
отварања понуда; 

5)  Услов из члана чл. 75. ст. 2.- Доказ: 

Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуду подноси група понуђача,  Изјава  мора  бити  потписана  од  стране  
овлашћеног  лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 
Испуњеност  додатних   услова  за  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 

 Услов из члана чл. 76. Закона (финансијски капацитет) - Доказ: 
Биланс успеха за претходне 3 године 

Услов из члана чл. 76. Закона (кадровски капацитет) - Доказ: 

Копије уговора о раду односно уговора о радном ангажовању на други начин, (нпр. Уговор о 
делу и сл.)  

       Услов из члана чл. 76. Закона (технички капацитет) - Доказ: 

Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI-1). 
      Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

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

Уколико  понуду  подноси  група  понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави 
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), и члана 75. став 2., а 
додатне услове испуњавају заједно. 
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан  да за подизвођача достави 
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), и члана 75. став 2. Закона, додатне 
услове из члана 76. Закона, и да испуњеност тих услова документује на исти начин као и за 
понуђача. 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,  чија  је  понуда  
на  основу  извештаја  за  јавну  набавку  оцењена  као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају 
да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

Наручилац  неће  одбити  понуду  као  неприхватљиву,  уколико  не  садржи  доказ одређен  
конкурсном   документацијом, ако   понуђач  наведе  у  понуди  интернет страницу на којој 
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију  
електронског  документа  у  писаном  облику,  у  складу  са  законом  којим  се уређује 
електронски документ. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 
државе. 

Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем 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.  
 
Н А ПО М Е Н А:  
 
У складу са чланом 77, Понуђач може у поступку јавне набавке мале вредности да испуњеност 
обавезних  услова  чл. 75 ст. 1 од тачке 1) до тачке 4), чл. 75 став 2., и чл. 76. Закона доказати 
достављањем изјаве којом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава  обавезне услове (Образац изјаве, дат је у поглављу XI, поглављу XI-1 и 
поглављу XII ).  
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, валидан доказ за испуњеност услова за учешће 
подизвођача у поступку јавне набавке мале вредности је Изјава дата под пуном моралном,  
материјалном и кривичном одговорношћу о испуњености свих обавезних услова из чл. 75 ст. 1  
од тачке 1) до тачке 4), чл. 75 став 2., и чл. 76. Закона. 
Изјаву потписује и оверава одговорно лице подизвођача (Образац изјаве, дат је у поглављу XI, 
поглављу XI-1 и поглављу XII). 
Уколико понуђач наступа као група понуђача, валидан доказ за испуњеност услова за учешће 
групе понуђача у поступку јавне набавке мале вредности је Изјава дата под пуном моралном, 
материјалном и кривичном одговорношћу о испуњености свих обавезних услова из чл. 75 ст. 1  
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од тачке 1) до тачке 4) чл. 75 став 2., и чл. 76. Закона. Изјаву потписују и оверавају сви чланови 
групе (Образац изјаве, дат је у поглављу XI, поглављу XI-1 и поглављу XII).  
Наручилац задржава право да захтева од понуђача накнадно достављање на увид оригиналне 
документације. 
V  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 коверти или кутији, затвореној на 
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.  

Понуду  доставити  на  адресу: ДОМ ЗДРАВЉА БОР, Николе Коперника 2-4 Бор,  Бор,  са 
назнаком:   ,,Понуда  за  јавну  набавку  услуга  –  Сервисирање возила,  ЈНМВ 05/17- НЕ 
ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
23.05.2017.године  до 10,00 часова, у писарници наручиоца. 
Jавно отварање понуда одржаће се дана 23.05.2017.године са почетком у 10.30 часова у просторијама 
библиотеке-Управа Дома здравља Бор. 

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.  

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: 

Садржину понуде чине поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености услова из чл. 
75. и чл. 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. овог закона, који су наведени у 
конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин предвиђен следећим 
ставом ове тачке: 

1.попуњен, потписан и оверен Образац понуде ( поглавље VI ) 

2.парафирана свака страница Модела уговора, попуњен, потписан  и оверен Модел уговора 
(поглавље VII) 

3.попуњен, потписан и оверен Образац структуре цене са упутством како да се попуни (поглавље 
VIII) 

4.попуњен, потписан и оверен  Образац трошкова припреме понуде ( поглавље IX), (достављање 
овог   обрасца није обавезно); 

5.попуњен, потписан и оверен  Образац изјаве о независној понуди ( поглавље X ) 

6.попуњен, потписан и оверен Образац бр. XI – Образац изјаве о испуњености услова  из  чл. 75. 
ст. 1. од тачке 1) до 4) закона ( поглавље XI ), 

7.попуњен, потписан и оверен Образац бр. XI-1–Образац изјаве о испуњености услова  из чл.76. 
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закона  (поглавље XI), 

8.попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. закона 
(поглавље XII), 

9. попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о финансијском средству обезбеђења уговора 
(поглавље XIV). 

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених информација или 
погрешно процењених околности и услова, односно недовољног знања, Наручилац ће одбити 
као неосноване. 

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду тако повезани, да се не могу накнадно 
убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно 
не оштете листови или печат. 

3. ПАРТИЈЕ:  

Предметна 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: ДОМ ЗДРАВЉА БОР, Бор, 
Николе Коперника 2-4 Бор,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку набавку  услуга – Сервисирање возила,  ЈНМВ 05/17- НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку набавку  услуга – Сервисирање возила,  ЈНМВ 05/17- НЕ 
ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку  услуга – Сервисирање возила,  ЈНМВ 05/17- НЕ 
ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку набавку  услуга  – Сервисирање возила,  ЈНМВ 
05/17- НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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. 

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. 
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље  
VI)  наведе  да  понуду  подноси  са  подизвођачем,  проценат  укупне вредности набавке 
који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу 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. 

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност преноса 
доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 
подизвођача.  

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 6) 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; 

• 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. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи опште податке о сваком учеснику из групе понуђача. 
(образац број VI у конкурсној документацији), а за сваког учесника у групи понуђача 
доставити доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.  

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и 
печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом под тачком 3. у оквиру V 
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ.  

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 понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
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заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања  

Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана рачунајући од дана уредно 
примљене фактуре за пружене услуге (потврђене од стране наручиоца и понуђача).  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

Авансно плаћање није дозвољено.  

9.2. Захтеви у погледу места и рока испоруке  
Рок извршења услуге: Понуђач ће услугу извршавати сукцесивно на основу писаног захтева 
Наручиоца, према динамици коју одреди Наручилац. Понуђач ће предметне услуге вршити до 
истека рока уговора односно до укупно уговорене вредности уговора а према ценама датим у 
обрасцу понуде. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде упише рок извршења услуге од дана 
пријема писаног захтева наручиоца. 

9.3 Понуђач је у обавези да у Обрасцу понуде наведе гарантни рок за извршене услуге и 
гарантни рок за уграђене делове.  

9.4.  Захтев  у    погледу  роко ва важења   понуде  

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.  

Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача 
продужење рока важења понуде.  

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.  
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 

Цена коју понуђач искаже у понуди часу сходно члану 19. Закона, мора бити исказана у 
динарима, са и без обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ).  

Цена се исказује према норма часу за аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге, 
аутолимарске и аутолакирерске услуге, поглавље VI Образац понуде  

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.  

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. Закона.  

Образац структуре цене (образац VIII у конкурсној документацији), понуђачи попуњавају у 
складу са упутством датим у конкурсној документацији. 
 
 
11.  ПОДАЦИ  О  ДРЖАВНОМ  ОРГАНУ  ИЛИ  ОРГАНИЗАЦИЈИ,  ОДНОСНО  ОРГАНУ 
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ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ 
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, 
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА 
И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине. 

Подаци   о   заштити   при   запошљавању   и   условима   рада   се   могу   добити   у 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 
 
12.  ПОДАЦИ  О  ВРСТИ,  САДРЖИНИ, НАЧИНУ  ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ  И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА.  

Понуђач је, дужан је да приликом подношенја пријаве достави уредно потписану и 
регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним 
овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без 
протеста“ и „по виђењу“ на име средства финансијског обезбеђења заозбиљност понуде. 

 Уколико понуђач не достави средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде у 
роковима и на начин предвиђен конкурсном документацијом, понуда ће бити одбијена, као 
неприхватљива  

Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора достави 
уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, 
са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са 
клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име средства финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла. 

Меница мора бити попуњенa тако што ће испод речи ТРАСАНТ стајати: назив фирме, адреса 
фирме, потпис овлашћеног лица за заступање и печат фирме, с тим да се приликом 
попуњавања  не  пређу  зелени  оквири  на  меници. 

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за 
коначно извршење свих уговорених обавеза.  

Меница коју понуђач достави на име доброг извршења посла мора бити евидентирана у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Уз меницу коју понуђач достави на име 
доброг извршења посла мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу важећег на дан 
подношенја понуде и на дан закљчења уговора.  

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном 
промету  

Понуђач је  дужан  да  уз меницу коју достави на име доброг извршења посла достави 
попуњено и потписано и оверено печатом фирме Менично писмо-овлашћење (дато у поглављу 
XIII) и доказ о регистрацији менице код НБС. 

У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке, 
Наручилац је овлашћен да реализује средства обезбеђења достављена од стране понуђача  

Сва средстава финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача одређеног 
споразумом о заједничком извршењу набавке или понуђача, али не и на подизвођача. 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 



 
 

13

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца 
пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно 
пријава.  

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 
такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди.  

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који 
су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, а 
испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.  

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен 
уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде 
наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.  

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. 

Од момента отварања понуда докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из 
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде неће се 
сматрати поверљивим. 
 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Комуникација у поступку јавне набавке води се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона. 
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца ДОМ 

ЗДРАВЉА БОР, Бор, Николе Коперника 2-4 Бор, електронске поште на e-mail 

jnabavke@domzdravljabor.org.rs, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде, најкасније 5 ( пет )  дана пре истека рока за подношење понуде.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 05/17 Сервисирање 
возила”. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 
дозвољено. 

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 интернет страници. 
 
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. 
 

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 

mailto:office@gzs.gov.rs
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упоређивању понуда, а може и  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. 

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ 
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у 
поступку јавне набавке:  

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;  

2) учинио повреду конкуренције;  

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор 
о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  
 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти 
предмет набавке, за период од претходне три године.  
 
Доказ може бити:  

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке 
или испуњења уговорних обавеза;  

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 
уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди 
као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.  
 
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци, који води Управа за 
јавне набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за 
који је понуђач добио негативну референцу.  

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, 
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дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу бланко соло меницу за добро 
извршење посла, која ће бити са клаузулама: „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг 
извршења посла и евентуално плаћање уговорне казне, као и картон депонованих потписа за 
добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 11. Упутства 
понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком 
важности који је 30 (тридесет) 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.  

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА 
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски најповољнија 
понуда“.  
Избор између достављених прихватљивих понуда извршиће се рангирањем понуда на основу 
следећих елемената критеријума и пондера одређених за те елементе: 
1. цена услуга                         30 пондера 
2. број норма сати за најчешће интервенције                                           20 пондера 
3. цена карактеристичних резервних делова                     20 пондера 
4.удаљеност сервисног места од седишта Наручиоца                                             30 пондера                

ЦЕНА УСЛУГА:        
1.1. Цена норма сата за аутомеханичарске услуге  
1.2. Цена норма сата за аутоелектричарске услуге    
1.3. Цена норма сата за аутолимарске услуге     
1.4. Цена норма сата за аутолакирерске услуге       

ЦЕНА УСЛУГЕ = 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 

Код овог критеријума упоређиваће се цена из понуде, између појединачних осталих 
одговарајућих понуда. Понуда са најнижом укупном понуђеном ценом добија 30 пондера. Број 
пондера за цену услуге из осталих понуда израчунаће се према формули: 

30 x најнижа понуђена цена/цена осталих понуда" 
2) БРОЈ НОРМА САТИ ЗА НАЈЧЕШЋЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ             

Под најчешћим интервенцијама подразумевају се: 
1 Замена уља 
2 Замена ф. 

Уља 
3 Замена ф. Горива 
4 Замена ф. Ваздуха 
5 Замена вод. 

Пумпе 
6 Замена пумпе за гориво 
7 Замена сета квачила 
8 Замена летве волана 
9 Замена амортизера предњи 
10 Замена амортизера задњи 

11 Замена дискова/плочица 
предњих 

12 Замена дискова/плочица 
задњих 

13 Замена кочионих плочица 
14 Замена сета за зубчење 
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Код овог критеријума сабира се број норма сати за све наведене услуге и понуда са најмањим 
бројем норма сати добија 20 пондера. Број пондера за цену услуге из осталих понуда 
израчунаће се према формули: 
  

20 x најмањи број норма сати/понуђени број норма сати 
 

3) ЦЕНЕ КАРАКТЕРИСТИЧНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА  
  
Под ценом карактеристичних резервних делова подразумевају се цене резервних делова 
приказан у табели потреба по врстама аутомобила: 
 
Код овог критеријума сабирају се цене за све наведене резервне делове и понуда са најмањом 
укупном ценом добија 20 пондера. Пондери за остале понуде се израчунавају према следећој 
формули: 
 

20 x најмања укупна цена /понуђени укупна цена 
 
 
4) УДАЉЕНОСТ СЕРВИСНОГ МЕСТА ОД СЕДИШТА НАРУЧИОЦА                                                          
 
Код овог критеријума понуђач чије је сервисно место од седишта наручиоца удаљено мање од 
1 км добија 30 пондера. Пондери за остале понуде се израчунавају према следећој формули: 
 

30 /удаљеност понуђеног сервисног места од седишта Наручиоца у км 
 
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
 
У случају да понуде два или више понуђача остваре исти број пондера који је и највиши, биће 
изабрана понуда понуђача чије је сервисно место најмање удаљено од седишта наручиоца.  
19. 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 (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације). 
 
20. 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. 
 
21. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА  

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у 
складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.  

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:  

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  
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2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;  

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;  

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;  

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде 
или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 

22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има 
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јаве набавке и који је претрпео или би могао 
да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 
jnabavke@domzdravljabor.org.rs или препорученом пошиљком. Захтев за заштиту права се може 
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН 
није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана 
пријема захтева, које садржи податке из Прилога 3Љ (чл. 149. ст.10. ЗЈН). 
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 и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  Захтева 
за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са 
одредбама члана 150. ЗЈН.  
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за 
подношење захтева за заштиту права је 5 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 у смислу чл. 149. став 3. и 4. ЗЈН, 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 60.000,00 
динара у сладу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права (број жиро 
рачуна: 840-30678845-06, позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса, 
корисник: Буџет Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. ЗЈН. 

23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 
(осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

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. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Понуда   бр    __  _____од__________________ за  јавну  набавку мале вредности  услуг

Сервисирање возила,  ЈН  МВ 05/17 
Наручилац ДОМ ЗДРАВЉА БОР, Бор, Николе Коперника 2-4 Бор 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
  
Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 
 

5) 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 
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2) 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:   

 3) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач:  

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач:   

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно 
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за 
сваког подизвођача. 
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3) 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:  

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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4)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ    

 
 

Сервисирањa возила корисника услуга ДОМ ЗДРАВЉА БОР, Николе Коперника 2-4 Бор, 
Бор, која обухвата: аутомеханичарске услуге, аутоелектричарске услуге, аутолимарске 

услуге, аутолакирерске услуге са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала. 
 
Рок извршења услуге од дана преузимања возила у рад: 
-аутомеханичарске услуге ______дана 
-аутоелектричарске ______дана 
-аутолимарске услуге ______дана 
-аутолакирерске услуге______дана 
 
Удаљеност сервиса Понуђача од седишта Наручиоца износи _______ км 

 
Гаранција на извршене услуге , без обзира на број пређених километара ______ месеци од дана 
извршене услуге. 
 
Гарантни рок за уграђене делове ______месеци од дана извршене уградње. 

 
Рок плаћања: ______ дана од дана пријема фактуре/рачуна (минимум 15 дана, максимум 60 
дана);  
 
Рок важења понуде:_______ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 90 дана).  
 
 
 
 
У _____________________                                                                             Потпис овлашћеног 
лица 
 
Дана:_________________                                      М.П.                                
_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 
УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА СЕРВИСИРАЊA ВОЗИЛА  

 
1. ДОМ ЗДРАВЉА БОР, Бору, улица Николе Коперника 2-4 Бор, матични број: 
17870165, ПИБ: 108836097, кога заступа директор,  спец.др мед. Весна Радосављевић (у 
даљем тексту:Корисник услуга), са једне стране 

 
2.__________________________________са  седиштем у  
_____________________________,  
Улица______________________________бр.______, матични број:                         ,                          
ПИБ:’_______________________________  код банке  _____________________________                          
кога заступа  _____________________________________  у даљем тексту:Даваоц 
услуга), са друге стране. 

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима:  
 

а) ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
б) ____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
(ако Даваоц услуга учествује у групи понуђача прецртати "са подизвођачима/ 
подизвршиоцима", ако наступа са подизвођачима прецртати "са понуђачима из групе 
понуђача" и попунити податке).  

 
Уговорне стране констатују:  

- да је Корисник услуга на основу чл. 39,  и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу позива за подношење понуда који је објављен на 
Порталу јавних набавки и интернет страници Корисника дана ________________________. 
године, спровео поступак за јавну набавку услуга Сервисирањa возила, у поступку јавне 
набавке мале вредности ЈНМВ број 05/17;  
- да је Давалац услуга дана ____________2017. године, доставио понуду број 
____________________, која у потпуности испуњава захтеве Корисника услуга из конкурсне 
документације и саставни је део овог уговора;  
- да је Корисник услуга у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Даваоца 
услуга и Одлуке о додели уговора број:____________ од __________2017. године, изабрао 
Даваоца услуга за извршење предметних услуга.  

Члан 1. 
Предмет овог уговора је пружање услуга Сервисирање возила за потребе Корисника услуга,  у 
складу са понудом Даваоца услуга тј. на позив Корисника услуга и плану корисника услуга .  
Услуге сервисирања возила обухватају: аутомеханичарске , аутоелектричарске, аутолимарске, 
и аутолакирерске, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала. 
Списак возила Корисника услуга дат је у конкурсној документацији и чини саставни део овог 
уговора. 
Приликом поправке возила, када је потребно извршити замени дотрајалих делова, новим 
резервним деловима, сервисер одређује вредност резервних делова и потребно време за 
њихову замену ( норматив рада ), при чему се сервисер обавезује да понуђене вредности 
резервних делова и нормативи рада, одговарају тржишним условима и техничким 
препорукама за ову врсту услуга. 
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Овлашћено лице наручиоца, након испостављене фактуре од стране сервисера, процењује 
фактурисане услуге, како са аспекта оправданости висине износа резервних делова, тако и са 
аспекта норматива рада. 
У случају да по процени овлашћеног лица наручиоца, испостављена фактура од стране 
сервисера у потпуности одговара тржишним условима за ову врсту услуга, овлашћено лице 
наручиоца оверава фактуру. 
У случају да по процени овлашћеног лица наручиоца испостављања фактуре не одговара 
тржишним условима за ову врсту услуга, овлашћено лице наручиоца испоставља фактуру 
враћа сервисеру, са назнаком да фактура не одговара тржишним условима и разлозима због 
којих се одбија овера исте. 
Уколико сервисер не уважи разлоге због којих није извршена овера фактуре и не коригује 
износ пружене услуге на начин који је прихватљив за наручиоца, утврђивање вредности 
пружене услуге обрачунава се на следећи начин. 

- за резервне делове који представљају оргиналне делове за тзв.прву уградњу узиме 
се вредност делова према ценовнику овлашћеног дилера, 

- за резервне делове који не представљају тзв.делове за прву уградњу узиме се 70% 
од вредности оригиналних резервних делова према ценовнику овлашћеног дилера, 

- за нормирање рада узима се норматив произвођача за замену резервних делова, 
- за вредност норма сата узима се износ из понуде. 

 
Члан 2. 

Пружање услуга из члана 1. уговора вршиће се у складу са писаним налогом Корисника 
услуга. 
Давалац услуга се обавезује да Кориснику услуга омогући коришћење услуга сваког радног 
дана током радног времена Даваоца услуге. 
Давалац услуга се обавезује да услуге сервисирања и оправке возила изврши у року од 
________ дана од дана пријема возила у рад. 
Уколико код Даваоца услуга буде констатована још нека неисправност која није била 
обухваћена налогом Корисника услуга, Давалац услуга мора о томе да Корисника услуга без 
одлагања обавести. 
 

Члан 3. 

Давалац услуга је дужан да за сваки тип возила уграђује оригиналне резервне делове. 
Резервни део мора да има декларацију са бар кодом уграђених резервних делова. 

Члан 4. 
Давалац услуга на извршене услуге даје гаранцију ______ месеци од дана извршене услуге, 
без обзира на број пређених километара. 
Давалац услуга на уграђене резервне делове даје гаранцију ______ месеци од дана уградње. 

Члан 5. 
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених услуга и уграђених 
резервних делова, Давалац услуге је дужан да недостатке отклони у року од 3 дана од дана 
сачињавања Записника о рекламацији, односно да уграђени оригинални резервни део замени 
новим. 
Уколико је ради отклањања недостатака наведених у претходном ставу  потребно извршити 
шлеповање, односно одвожење возила, давалац услуга је дужан да исто изврши о свом трошку 
у року од 3 сата од позива Корисника услуга уколико се возило налази у месту сервисирања, 
односно 24 сата уколико се возило налази ван места сервисирања. 
 

Члан 6. 
Цена за извршене услуге је: 
Цена за аутомеханичарске услуге _______ динара по норма часу без ПДВ-а. 
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Цена за аутоелектричарске услуге _______ динара по норма часу без ПДВ-а. 
Цена за аутолимарске услуге _______ динара по норма часу без ПДВ-а. 
Цена за аутолакирерске услуге ________динара по норма часу без ПДВ-а. 
 
Цене су фиксне и немогу се мењати у току трајања Уговора. 

Члан 8.  
Уградњу резервног дела у возило које се сервисира Даваоц услуге врши по претходно 
прибављеној сагласностикорисника услуге.  
Цена резервних делова пада на терет Корисника услуге. 
Понуђач је дужан да  се у току важења уговора придржава ценовника резервних делова који је 
Наручиоцу доставио у понуди. 
Уколико је потребно уградити резервни део који није предвиђен Ценовником резервних 
делова, Даваоц услуге је дужан да о томе без одлагања обавести Корисника услуге, и прибави 
његову сагласност за куповину резервног дела, као и да при достављању фактуре приложи 
рачун о куповини потребних резервних делова. 

Члан 9. 
Уколико због природе квара није могуће одвожење возила до сервиса Давалацу услуга 
признаће се трошкови транспорта – шлеповање возила до сервиса према важећем ценовнику 
АМСС. 

Члан 10. 
Укупна финансијска вредност овог уговора износи до  3.400.000,00 динара без ПДВ-а у складу 
са потребама корисника услуга.Наведена вредност не мора бити искоришћена у целости. 
У вредност уговора урачуната је цена поправки и одржавања возила, цена резервних делова и 
остали трошкови.  
 

Члан 11. 
Корисник услуге се обавезује да плаћање по рачуну испостављеном у смислу члана 8. 
Овог Уговора изврши у року од _____________ дана. 

 
Корисник услуге се обавезује да изврши плаћање за пружене услуге по испостављеном рачуну 
Даваоца услуге.  
Уз испостављени рачун мора бити достављена спецификација извршених услуга са норма 
часовима рада, уграђеним резервним деловима и утрошеним потрошним материјалом. 

 
Члан 12. 

 
Даваоц услуге се обавезује да приликом потписивања овог уговора достави уредно потписану 
и оверену сопствену бланко меницу на име доброг извршења посла, без жираната у корист 
Корисника услуге, са овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ - 
а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“,са роком важности најмање 10 (десет) дана дуже 
од истека рока важности уговора 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу важећег на дан на дан закљчења 
уговора. 
 
Меница за добро извршења посла мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије.  
 
Уз меницу мора бити достављено Менично писмо-овлашћење.  
Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о 
платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 
43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011). 
Меница може гласити на члана групе понуђача одређеног споразумом о заједничком 
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извршењу набавке или понуђача, али не и на подизвођача. 
 

Члан 13. 
Давалац услуге је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у складу са 
овим уговором.  
Уколико Давалац услуге не изврши обавезе према одредбама овог уговора, Корисник услуге 
ће уновчити средство финансијског обезбеђења поднето од стране Понуђача на име доброг 
извршења посла.  
Корисник услуге се обавезује да три дана пре достављања менице на наплату о томе обавести 
Даваоца услуге. 

Члан 14. 
Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна не 
испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.  
Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана пријема писаног обавештења 
о раскиду уговора.  

Члан 15. 
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима, као и одредбе прописа који регулишу рад буџетских корисника. 
 

Члан 16. 
Уговорне странке су сагласне да ће се услед наступања неког од оправданих разлога који би 
условио потребу промене дела Уговора, односи регулисати Анексом уговора.                       
Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће решавати 
споразумно.  
У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Зајечару.  

 
Члан 17. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и важи 12 месеци. 
Утрошком средстава за предметне услуге по овом уговору од пре истека рока из става 1. овог 
члана, овај уговор престаје да важи о чему Корисник услуга обавештава Даваоца услуга. 

Члан 18. 
 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна задржава по 2 
(два) примерка.  
 
 ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ      КОРИСНИК УСЛУГЕ 
 
__________________                 ______________________ 
 
Напомене:  
 
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у 
моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 
подизвођачи.  
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 
уговора 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 
модел уговора.  
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 
референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 
поступку јавне набавке. 
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

За јавну набавку услуга Сервисирање возила,  ЈНМВ 05/17 

ЦЕНЕ УСЛУГА 
 

Предмет набавке Јед. мере Јед. цена без ПДВ-а Јед. цена са ПДВ-ом 

1. 2. 3. 5. 

Аутомеханичарске услуге норма час   

Аутоелектричарске 
услуге норма час   

Аутолимарске и услуге норма час   

Аутолакирерске услуге норма час   

УКУПНО:    

НОРМИРАНО ВРЕМЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ КАРАКТЕРИСТИЧНИХ УСЛУГА: 
РБ активност Норм

.час  
ТИП МОТОРНОГ ВОЗИЛА 

    ЦИТРО
ЕН 
ЈУМПЕР 
 

ФИАТ 
ПУНТО 

ДАЧИЈА 
ДУСТЕР 
 

ФИАТ 
ДУКАТО  

ОПЕЛ АСТРА  ШЕВРОЛЕТ 
СПАРК  

ДАЧИЈА ЛОГАН 
ВАН  

1 Замена уља         
2 Замена ф. 

Уља 
        

3 Замена ф. 
Горива 

        

4 Замена ф. 
Ваздуха 

        

5 Замена вод. 
Пумпе 

        

6 Замена 
пумпе за 
гориво 

        

7 Замена сета 
квачила 

        

8 Замена летве 
волана 

        

9 Замена 
амортизера 
предњи 

        

10 Замена 
амортизера 
задњи 

        

11 Замена 
дискова/плоч
ица 
предњих 

        

12 Замена 
дискова/плоч
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ица 
задњих 

13 Замена 
кочионих 
плочица 

        

14 Замена сета 
за зубчење 

        

УКУПНО         

 
ЦЕНЕ КАРАКТЕРИСТИЧНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА: 

  
АУТО СИЈАЛИЦЕ : 
Редни 
број 

Модел Јед. 
мере 

Количина Цена без.ПДВ-а ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

1. H1 ком 20    
2. H3 ком 20    
3. H4 ком 50    
4. H7 ком 100    
5. 5W ком 50    
6. 21W ком 50    
7. 21W (ŽUTA) ком 50    
8. 21/5W ком 50    
 Ukupno      

 
УЉЕ, МАЗИВА И ТЕЧНОСТИ : 
Редн
и 
број 

Модел Јед 
мере 

Количина Цена без.ПДВ-а ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

1. Уље моторно – TOTAL 7000/40 литара 200    
2. Уље моторно – SELENIA 5/40 литара 100    
3. Антифриз 100% литара 50    
4. Антифриз 100% G12 литара 50    
5. Течност за прање ветробрана литара 100    
6. Течност за прање ветробрана - 

зимска 
литара 300    

7. Уље мењача SAE 90 литара 50    
8. Кочионо уље DOT-4 литара 10    
9. WD спреј 540 мл ком 20    
 Ukupno      

 
OPEL ASTRA CLASIC CARAVAN ( година производње 2001, запремина 1598 cm3, 55Kw) - бензинац: 
Редн
и 
број 

Модел Јед 
мере 

Количина Цена без.ПДВ-а ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

1. Сет квачила (корпа, ламела, лежај) гарниту
ра 

1    

2. Каиш зупчасти ком 1    
3. Каиш клинасти ком 1    
4. Шпанер зубчастог каиша ком 1    
5. Лежај точка предњи ком 1    
6. Лежај точка задњи ком 1    
7. Крај споне ком 2    
8. Средњи лонац ауспуха ком 1    
9. Задњи лонац ауспуха ком 1    
10. Анласер ком 1    
11. Контакт брава ком 1    
12. Давач нивоа горива ком 1    
13. Свећице ком 4    
14. Пумпа за гориво ком 1    
15. Диск плочице гарниту

ра 
1    

16. Гуртне (пакнови) гарниту
ра 

1    

17. Задњи кочиони цилиндар ком 1    
18. Главни кочиони цилиндар ком 1    
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19. Сајла ручне кочнице ком 1    
20. Амортизер предњи ком 2    
21. Амортизер задњи ком 2    
22. Пумпа за воду ком 1    
23. Филтер уља ком 1    
24. Филтер ваздуха ком 1    
25. Брисачи ком 3    
 Ukupno      

 
FIAT DUCATO ( година производње 1997, мотор запремине 1998 cm3, 80Kw) - бензинац: 
Редн
и 
број 

Модел Јед 
мере 

Количина Цена без.ПДВ-а ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

1. Сет квачила (корпа, ламела, лежај) гарниту
ра 

1    

2. Каиш зупчасти ком 1    
3. Каиш клинасти ком 1    
4. Шпанер зубчастог каиша ком 1    
5. Лежај точка предњи ком 1    
6. Лежај точка задњи ком 1    
7. Крај споне ком 2    
8. Средњи лонац ауспуха ком 1    
9. Задњи лонац ауспуха ком 1    
10. Анласер ком 1    
11. Контакт брава ком 1    
12. Давач нивоа горива ком 1    
13. Свећице ком 4    
14. Пумпа за гориво ком 1    
15. Диск плочице гарниту

ра 
1    

16. Гуртне (пакнови) гарниту
ра 

1    

17. Задњи кочиони цилиндар ком 1    
18. Главни кочиони цилиндар ком 1    
19. Сајла ручне кочнице ком 1    
20. Амортизер предњи ком 2    
21. Амортизер задњи ком 2    
22. Пумпа за воду ком 1    
23. Филтер уља ком 1    
24. Филтер ваздуха ком 1    
25. Брисачи ком 3    
 Ukupno      

 
DACIA LOGAN van – теретно ( година производње 2009, мотор запремине 1390 cm3, 55Kw, маса носивости 800кг) - 
бензинац: 
Редн
и 
број 

Модел Јед 
мере 

Количина Цена без.ПДВ-а ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

1. Сет квачила (корпа, ламела, лежај) гарниту
ра 

1    

2. Каиш зупчасти ком 1    
3. Каиш клинасти ком 1    
4. Шпанер зубчастог каиша ком 1    
5. Лежај точка предњи ком 1    
6. Лежај точка задњи ком 1    
7. Крај споне ком 2    
8. Средњи лонац ауспуха ком 1    
9. Задњи лонац ауспуха ком 1    
10. Анласер ком 1    
11. Контакт брава ком 1    
12. Давач нивоа горива ком 1    
13. Свећице ком 4    
14. Пумпа за гориво ком 1    
15. Диск плочице гарниту

ра 
1    

16. Гуртне (пакнови) гарниту
ра 

1    
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17. Задњи кочиони цилиндар ком 1    
18. Главни кочиони цилиндар ком 1    
19. Сајла ручне кочнице ком 1    
20. Амортизер предњи ком 2    
21. Амортизер задњи ком 2    
22. Пумпа за воду ком 1    
23. Филтер уља ком 1    
24. Филтер ваздуха ком 1    
25. Брисачи ком 3    
 Ukupno      

 
DACIA DUSTER 4 х 4 ( година производње 2012, мотор запремине 1598 cm3, 77Kw) - бензинац: 
Редн
и 
број 

Модел Јед 
мере 

Количина Цена без.ПДВ-а ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

1. Сет квачила (корпа, ламела, лежај) гарниту
ра 

1    

2. Каиш зупчасти ком 1    
3. Каиш клинасти ком 1    
4. Шпанер зубчастог каиша ком 1    
5. Лежај точка предњи ком 1    
6. Лежај точка задњи ком 1    
7. Крај споне ком 2    
8. Средњи лонац ауспуха ком 1    
9. Задњи лонац ауспуха ком 1    
10. Анласер ком 1    
11. Контакт брава ком 1    
12. Давач нивоа горива ком 1    
13. Свећице ком 4    
14. Пумпа за гориво ком 1    
15. Диск плочице гарниту

ра 
1    

16. Гуртне (пакнови) гарниту
ра 

1    

17. Задњи кочиони цилиндар ком 1    
18. Главни кочиони цилиндар ком 1    
19. Сајла ручне кочнице ком 1    
20. Амортизер предњи ком 2    
21. Амортизер задњи ком 2    
22. Пумпа за воду ком 1    
23. Филтер уља ком 1    
24. Филтер ваздуха ком 1    
25. Брисачи ком 3    
 Ukupno      

 
CITROEN JUMPER ( година производње 2009, мотор запремине 2198cm3, 74Kw) - дизел: 
Редн
и 
број 

Модел Јед 
мере 

Количина Цена без.ПДВ-а ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

1. Сет квачила (корпа, ламела, лежај) гарниту
ра 

1    

2. ПК каиш ком 1    
3. Шпанер ПК каиша ком 1    
4. Кугле ком 2    
5. Лежај точка предњи ком 2    
6. Лежај точка задњи ком 2    
7. Крај споне (цели делови) ком 1    
8. Грејачи мотора ком 2    
9. Диск плочице предње гарниту

ра 
1    

10. Диск плочице задње гарниту
ра 

1    

11. Делови анласера (биксне, ротор и 
статор) 

ком 1    

12. Пакне ручне кочнице ком 1    
13. Сајле ручне кочнице ком 1    
14. Делови алтернатора (реглер, ком 1    
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лежајеви, ременица) 
15. Диск плочице гарниту

ра 
1    

16. Издувни лонци (средњи и задњи) ком 1    
17. Улошци дизне ком 2    
18. Шоље амортизера ком 2    
19. Дискови предњи ком 2    
20. Дискови задњи ком 2    
21. Филтер кабине ком 1    
22. Филтер горива ком 1    
23. Филтер уља ком 1    
24. Филтер ваздуха ком 1    
25. Брисачи ком 3    
 Ukupno      

 
 
CITROEN JUMPER ( година производње 2009, мотор запремине 2198cm3, 74Kw) - дизел: 
Редн
и 
број 

Модел Јед 
мере 

Количина Цена без.ПДВ-а ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

1. Сет квачила (корпа, ламела, лежај) гарниту
ра 

1    

2. ПК каиш ком 1    
3. Шпанер ПК каиша ком 1    
4. Кугле ком 2    
5. Лежај точка предњи ком 2    
6. Лежај точка задњи ком 2    
7. Крај споне (цели делови) ком 1    
8. Грејачи мотора ком 2    
9. Диск плочице предње гарниту

ра 
1    

10. Диск плочице задње гарниту
ра 

1    

11. Делови анласера (биксне, ротор и 
статор) 

ком 1    

12. Пакне ручне кочнице ком 1    
13. Сајле ручне кочнице ком 1    
14. Делови алтернатора (реглер, 

лежајеви, ременица) 
ком 1    

15. Диск плочице гарниту
ра 

1    

16. Издувни лонци (средњи и задњи) ком 1    
17. Улошци дизне ком 2    
18. Шоље амортизера ком 2    
19. Дискови предњи ком 2    
20. Дискови задњи ком 2    
21. Филтер кабине ком 1    
22. Филтер горива ком 1    
23. Филтер уља ком 1    
24. Филтер ваздуха ком 1    
25. Брисачи ком 3    
 Ukupno      

 
CITROEN JUMPER ( година производње 2009, мотор запремине 2198cm3, 74Kw) - дизел: 
Редн
и 
број 

Модел Јед 
мере 

Количина Цена без.ПДВ-а ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

1. Сет квачила (корпа, ламела, лежај) гарниту
ра 

1    

2. ПК каиш ком 1    
3. Шпанер ПК каиша ком 1    
4. Кугле ком 2    
5. Лежај точка предњи ком 2    
6. Лежај точка задњи ком 2    
7. Крај споне (цели делови) ком 1    
8. Грејачи мотора ком 2    
9. Диск плочице предње гарниту

ра 
1    
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10. Диск плочице задње гарниту
ра 

1    

11. Делови анласера (биксне, ротор и 
статор) 

ком 1    

12. Пакне ручне кочнице ком 1    
13. Сајле ручне кочнице ком 1    
14. Делови алтернатора (реглер, 

лежајеви, ременица) 
ком 1    

15. Диск плочице гарниту
ра 

1    

16. Издувни лонци (средњи и задњи) ком 1    
17. Улошци дизне ком 2    
18. Шоље амортизера ком 2    
19. Дискови предњи ком 2    
20. Дискови задњи ком 2    
21. Филтер кабине ком 1    
22. Филтер горива ком 1    
23. Филтер уља ком 1    
24. Филтер ваздуха ком 1    
25. Брисачи ком 3    
 Ukupno      

 
CITROEN JUMPER ( година производње 2005, мотор запремине 1997cm3, 64Kw) - дизел: 
Редн
и 
број 

Модел Јед 
мере 

Количина Цена без.ПДВ-а ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

1. Сет квачила (корпа, ламела, лежај) гарниту
ра 

1    

2. ПК каиш ком 1    
3. Шпанер ПК каиша ком 1    
4. Кугле ком 2    
5. Лежај точка предњи ком 2    
6. Лежај точка задњи ком 2    
7. Крај споне (цели делови) ком 1    
8. Грејачи мотора ком 2    
9. Диск плочице предње гарниту

ра 
1    

10. Диск плочице задње гарниту
ра 

1    

11. Делови анласера (биксне, ротор и 
статор) 

ком 1    

12. Пакне ручне кочнице ком 1    
13. Сајле ручне кочнице ком 1    
14. Делови алтернатора (реглер, 

лежајеви, ременица) 
ком 1    

15. Диск плочице гарниту
ра 

1    

16. Издувни лонци (средњи и задњи) ком 1    
17. Улошци дизне ком 2    
18. Шоље амортизера ком 2    
19. Дискови предњи ком 2    
20. Дискови задњи ком 2    
21. Филтер кабине ком 1    
22. Филтер горива ком 1    
23. Филтер уља ком 1    
24. Филтер ваздуха ком 1    
25. Брисачи ком 3    
 Ukupno      

 
FIAT PUNTO ( година производње 2009, мотор запремине 1242cm3, 44Kw, клима) - бензинац: 
Редн
и 
број 

Модел Јед 
мере 

Количина Цена без.ПДВ-а ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

1. Сет квачила (корпа, ламела, лежај) гарниту
ра 

1    

2. ПК каиш ком 1    
3. Сет зупчастих каишева (каиш, 

шпанер, водена пумпа) 
ком 1    
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4. Делови алтернатора (реглер, ротор 
и статор) 

ком 1    

5. Делови алнасера (ротор, статор и 
аутомат) 

ком 1    

6. Крајеви спона ком 2    
7. Виљушке предњег трапа ком 2    
8. Амортизер предњи ком 2    
9. Амортизер задњи ком 2    
10. Издувни лонац ком 1    
11. Свећице ком 6    
12. Задњи кочиони цилиндри ком 2    
13. Дискови предњи ком 2    
14. Добоши кочиони ком 2    
15. Задње пакне  гарниту

ра 
1    

16. Диск плочице гарниту
ра 

1    

17. Брисачи ком 3    
18. Компресор климе ком 1    
19. Каиш компресора климе ком 1    
 Ukupno      

 
FIAT PUNTO ( година производње 2009, мотор запремине 1242cm3, 44Kw, клима) - бензинац: 
Редн
и 
број 

Модел Јед 
мере 

Количина Цена без.ПДВ-а ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

1. Сет квачила (корпа, ламела, лежај) гарниту
ра 

1    

2. ПК каиш ком 1    
3. Сет зупчастих каишева (каиш, 

шпанер, водена пумпа) 
ком 1    

4. Делови алтернатора (реглер, ротор 
и статор) 

ком 1    

5. Делови алнасера (рототр, статор и 
аутомат) 

ком 1    

6. Крајеви спона ком 2    
7. Виљушке предњег трапа ком 2    
8. Амортизер предњи ком 2    
9. Амортизер задњи ком 2    
10. Издувни лонац ком 1    
11. Свећице ком 6    
12. Задњи кочиони цилиндри ком 2    
13. Дискови предњи ком 2    
14. Добоши кочиони ком 2    
15. Задње пакне  гарниту

ра 
1    

16. Диск плочице гарниту
ра 

1    

17. Брисачи ком 3    
18. Компресор климе ком 1    
19. Каиш компресора климе ком 1    
 Ukupno      

 
 
FIAT PUNTO ( година производње 2011, мотор запремине 1242cm3, 44Kw) - бензинац: 
Редн
и 
број 

Модел Јед 
мере 

Количина Цена без.ПДВ-а ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

1. Сет квачила (корпа, ламела, лежај) гарниту
ра 

1    

2. ПК каиш ком 1    
3. Сет зупчастих каишева (каиш, 

шпанер, водена пумпа) 
ком 1    

4. Делови алтернатора (реглер, ротор 
и статор) 

ком 1    

5. Делови алнасера (рототр, статор и 
аутомат) 

ком 1    

6. Крајеви спона ком 2    
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7. Виљушке предњег трапа ком 2    
8. Амортизер предњи ком 2    
9. Амортизер задњи ком 2    
10. Издувни лонац ком 1    
11. Свећице ком 6    
12. Задњи кочиони цилиндри ком 2    
13. Дискови предњи ком 2    
14. Добоши кочиони ком 2    
15. Задње пакне  гарниту

ра 
1    

16. Диск плочице гарниту
ра 

1    

17. Брисачи ком 3    
 Ukupno      

 
FIAT PUNTO ( година производње 2010, мотор запремине 1242cm3, 44Kw) - бензинац: 
Редн
и 
број 

Модел Јед 
мере 

Количина Цена без.ПДВ-а ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

1. Сет квачила (корпа, ламела, лежај) гарниту
ра 

1    

2. ПК каиш ком 1    
3. Сет зупчастих каишева (каиш, 

шпанер, водена пумпа) 
ком 1    

4. Делови алтернатора (реглер, ротор 
и статор) 

ком 1    

5. Делови алнасера (рототр, статор и 
аутомат) 

ком 1    

6. Крајеви спона ком 2    
7. Виљушке предњег трапа ком 2    
8. Амортизер предњи ком 2    
9. Амортизер задњи ком 2    
10. Издувни лонац ком 1    
11. Свећице ком 6    
12. Задњи кочиони цилиндри ком 2    
13. Дискови предњи ком 2    
14. Добоши кочиони ком 2    
15. Задње пакне  гарниту

ра 
1    

16. Диск плочице гарниту
ра 

1    

17. Брисачи ком 3    
 Ukupno      

 
CHEVROLET SPARK ( година производње 2007, мотор запремине 796cm3, 38Kw) - бензинац: 
Редн
и 
број 

Модел Јед 
мере 

Количина Цена без.ПДВ-а ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

1. Сет квачила (корпа, ламела, лежај) гарниту
ра 

1    

2. Сет зупчастих каишева (каиш, 
шпанер, водена пумпа) 

ком 1    

3. Делови алтернатора (реглер, ротор 
и статор) 

ком 1    

4. Делови алнасера (рототр, статор и 
аутомат) 

ком 1    

5. Крајеви спона ком 2    
6. Виљушке предњег трапа ком 2    
7. Амортизер предњи ком 2    
8. Амортизер задњи ком 2    
9. Издувни лонац ком 1    
10. Свећице ком 6    
11. Задњи кочиони цилиндри ком 2    
12. Дискови предњи ком 2    
13. Добоши кочиони ком 2    
14. Задње пакне  гарниту

ра 
1    

15. Диск плочице гарниту 1    
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ра 
16. Брисачи ком 3    
 Ukupno      

 
CHEVROLET SPARK ( година производње 2007, мотор запремине 796cm3, 38Kw) - бензинац: 
Редн
и 
број 

Модел Јед 
мере 

Количина Цена без.ПДВ-а ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

1. Сет квачила (корпа, ламела, лежај) гарниту
ра 

1    

2. Сет зупчастих каишева (каиш, 
шпанер, водена пумпа) 

ком 1    

3. Делови алтернатора (реглер, ротор 
и статор) 

ком 1    

4. Делови алнасера (рототр, статор и 
аутомат) 

ком 1    

5. Крајеви спона ком 2    
6. Виљушке предњег трапа ком 2    
7. Амортизер предњи ком 2    
8. Амортизер задњи ком 2    
9. Издувни лонац ком 1    
10. Свећице ком 6    
11. Задњи кочиони цилиндри ком 2    
12. Дискови предњи ком 2    
13. Добоши кочиони ком 2    
14. Задње пакне  гарниту

ра 
1    

15. Диск плочице гарниту
ра 

1    

16. Брисачи ком 3    
 Ukupno      

   
Удаљеност сервиса Понуђача од седишта Наручиоца износи.................км 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
 
 

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 се определи да образац 
структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групепонуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити 
печатом образац структуре цене. 
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
 
 
Приликом припремања понуде за јавну набавку услуга Сервисирањa возила, ЈНМВ 05/17, као 
понуђач: ______________________________________ (навести назив понуђача), у складу са 
чланом 88. став 1. Закона, имао сам следеће трошкове : 
  

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

УКУПАН  ИЗНОС  ТРОШКОВА  ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ  

 
.  

Датум: М.П. Потпис понуђача 
 
 
Напомена: 
 
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.
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
У складу са чланом 26. Закона, _________________________________________ (Назив 
понуђача) даје: 
 

 
 
 
 
 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке мале вредности услуга Сервисирањa возила, ЈНМВ 05/17,                  
поднео  независно,  без  договора  са  другим  понуђачима  или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 

Датум: М.П.              Потпис понуђача 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: 
 
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће 
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна 
за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране 
учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 
Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 
82. став 1. тачка 2. Закона. 
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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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 1. ОД ТАЧКЕ 1) ДО ТАЧКЕ 
4) ЗАКОНА 
 
 
 
 
У вези члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 
 

ИЗЈАВУ 

 
Понуђач.....................................................................................................................(навести назив 
понуђача)  у поступку јавне набавке  мале  вредности услуга  Сервисирањa возила,                 
ЈНМВ 05/17,  под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да у 
потпуности испуњава обавезне услове из чл. 75. став 1.тачка 1) – тачка 4) Закона о јавним 
набавкама. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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XI-1  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА 
 
 
 
 
У вези члана 76. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 
 

ИЗЈАВУ 

 
Понуђач.....................................................................................................................(навести назив 
понуђача)  у поступку јавне набавке  мале  вредности услуга Сервисирањa возила,                 
ЈНМВ 05/17,  под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да у  
потпуности испуњава додатне услове из конкурсне документације који су везани за чл. 76. 
Закона о јавним набавкама, у погледу финансијског капацитета, кадровског капацитета и 
техничког капацитета. 
 
 
 
 
 

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. 
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XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 
 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 
 

ИЗЈАВУ 

 
Понуђач............................................................................................................(навести назив 
понуђача)  у поступку јавне набавке  мале  вредности услуга Сервисирањa возила,                  
ЈНМВ 05/17, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је имала 
 


