Конкурсна документација за јавну набавку добара мале вредности бр.1.2.11. Услуге
одржавања возила

На основу чл.39.и 61. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС'' бр.124/2012,
14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл.6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова (,,Сл. гласник РС'' бр.29/2013, 104/2013 и 86/2015), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке бр.3737 од 18.05.2020. и Решења о образовању комисије бр. 3737 од
18.05.2020, за јавну набавку услуга број 1.2.11.- Услуге одржавања возила, припремљена
је:

КОНКУРСНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредности услуга
бр.1.2.11 – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА,
обликована у 5 партија:
I Сервисирање путничких возила
II Сервисирање доставних возила
III Лимарски и фарбарски радови
IV Вулканизирање гума
V Аутодијагностика квара
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 1
ПОДНОСИЛАЦ:
Назив:____________________________________________________________
Адреса седишта: ___________________________________________________
Контакт особа:_____________________________________________________
Телефон/телефакс:__________________________________________________
Електронска адреса: ________________________________________________
ПРИМАЛАЦ:
ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ,,ПЧЕЛИЦА'' НИШ
Ул. Орловића Павла бб, 18000 НИШ

ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА
ВОЗИЛА, обликована у 5 партија:
Број партије
I
II
III
IV
V

Назив партије
Сервисирање путничких возила
Сервисирањ доставних возила
Лимарски и фарбарски радови
Вулканизирање гума
Аутодијагностика квара
(заокружити партију/е за које се понуда подноси)

НЕ ОТВАРАТИ !
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ И ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Подаци о Наручиоцу:
Назив:
Јавна предшколска установа ,,Пчелица'' Ниш
Адреса:
Орловића Павла бб, Ниш
Матични број:
07212500
Порески идентификациони број 100665839
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Бранка Мишић, Саша Караџић
Електронска адреса (e-mail):
Телефон:
Телефакс:

javnenabavkepcelica@gmail.com
018/523-427, лок.123
018/523-461

2. Врста поступка јавне набавке:
Јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о
јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015).
3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке је набавка услуга – Услуге одржавања возила, обликована у 5
партија:
I Сервисирање путничких возила
II Сервисирање доставних возила
III Лимарски и фарбарски радови
IV Вулканизирање гума
V Аутодијагностика квара
4. Циљ поступка:
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт лице:
Лица за контакт: Бранка Мишић и Саша Караџић, тел.523-427.
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке бр.1.2.11. су услуге – Услуге одржавања возила
2. Назив и ознака из општег речника набавке: 50100000-5 – Услуге одржавања и
поправки
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
следеће обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке.
I ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МОРА
ДОКАЗАТИ:
Услов бр. 1: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл.75.ст.1.тач.1) Закона);
Услов бр. 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);
Услов бр. 3: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
(чл.75.ст.1.тач.4) Закона);
Услов бр. 4: да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75.ст.2) Закона);
II ДОДАТНИ УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МОРА
ДОКАЗАТИ:
Додатни услов брoj 1:
- за партију I – Сервисирање путничких возила: да
располаже пословним
капацитетом, односно да је у претходне три године (2019, 2018. и 2017.) пружио услуге
које су исте или сличне предмету јавне набавке у збирном финансијском износу од
најмање 700.000 (седамстохиљада) динара без урачунатог ПДВ;
- за партију II – Сервисирање доставних возила: да
располаже пословним
капацитетом, односно да је у претходне три године (2019, 2018. и 2017.) пружио услуге
које су исте или сличне предмету јавне набавке у збирном финансијском износу од
најмање 1.500.000 (једанмилионпетстотин хиљада) динара без урачунатог ПДВ;
- за партију III – Лимарско-фарбарски радови: да
располаже пословним
капацитетом, односно да је у претходне три године (2019, 2018. и 2017.) пружио услуге
које су исте или сличне предмету јавне набавке у збирном финансијском износу од
најмање 3.000.000 (три милиона) динара без урачунатог ПДВ;
- за партију IV – Вулканизирање гума: да располаже пословним капацитетом,
односно да је у претходне три године (2019, 2018. и 2017.) пружио услуге које су исте или
сличне предмету јавне набавке у збирном финансијском износу од најмање 300.000 (три
стотина хиљада) динара без урачунатог ПДВ;
- за партију V – Аутодијагностика квара: да располаже пословним капацитетом,
односно да је у претходне три године (2019, 2018. и 2017.) пружио услуге које су исте или
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сличне предмету јавне набавке у збирном финансијском износу од најмање 150.000
(стопедесет хиљада) динара без урачунатог ПДВ;
Додатни услов број 2: да располаже техничким капацитетом, односно:
- За партију I:
- да има најмање две електричне дизалице,
- да је сервис на територији Града Ниша,
- да поштује радно време које је предвидео и прописао произвођач за сваки сервис или
поправку,
- За партије II, IV, V:
- да има најмање две електричне дизалице, од којих једна мора бити носивости најмање
3,5 тоне,
- да је сервис на територији Града Ниша,
- да поштује радно време које је предвидео и прописао произвођач за сваки сервис или
поправку,
- За партију III да:
- да поседује најмање 2 електричне дизалицу носивости најмање 3,5 тоне,
- да поседује припремну комору за фарбање возила,
- да поседује комору за фарбање возила,
- да поседује сто за извлачење хаварисаних возила,
- да поседује СПОТЕР апарат,
- да је сервис на територији Града Ниша
- да поштује радно време које је предвиђено за конкретну поправку;
Додатни услов брoj 3: да понуђач располаже кадровским капацитетом, односно да има
најмање 3 технички оспособљена запослена за рад на пословима који су предмет партије.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач мора да испуни обавезне услове
из члана 75.ст.1.тач.1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Напомена: Обавезне услове од бр. 1 до бр. 4, као и додатни услов бр. 1 и 3, у случају
да понуђач поднесе понуду са подизвођачем/има испуњавају понуђач и подизвођач/и,
док у ситуацији подношења заједничке понуде наведене услове испуњавају носилац
и сви чланови групе понуђача.
III УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чл.77.ст.4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће
у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. Закона, дефинсане овом конкурсном
документацијом.
Изјава мора да буде попуњена, 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.
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Уколико понуду подноси група понуђача, иста је дужна да достави попуњену
Изјаву групе понуђача, потписану од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверену печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
попуњену Изјаву понуђача и подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица понуђача
и свих подизвођача и оверену печатом.
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 5 дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
У случају да понуда не садржи доказ одређен законом или конкурсном
документацијом, а наручилац није навео у конкурсној документацији да је исти доступан
на интернет страници надлежног органа, понуђач је дужан да у понуди наведе интернет
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75 ст. 1. тач. 1) ЗЈН, Извод из регистра Агенције
за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне
регистре.
Понуђачи који се налазе у регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказе из чл. 75 ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, Извод из регистра
агенције за привредне регистре, Потврде надлежног суда, односно МУП-а, да понуђач
односно, његов законски заступник, нису осуђивани за крвична дела која су наведена у чл.
75 ст. 1 тач. 2) ЗЈН, Потврде надлежног суда или надлежног органа за регистрацију
привредних субјеката да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности и
Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или
Потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације, који је јавно
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
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.
У случају да понуда не садржи доказ одређен законом или конкурсном
документацијом, а наручилац није навео у конкурсној документацији да је исти доступан
на интернет страници надлежног органа, понуђач је дужан да у понуди наведе интернет
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
III УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
КОМПЛЕТНОМ ПОНУДОМ СМАТРАЋЕ СЕ СВАКА ПОНУДА КОЈА САДРЖИ:
а) Изјаву понуђача – попуњену, печатом оверену и потписану, за случај самосталног
наступа,
или
6/106

Конкурсна документација за јавну набавку добара мале вредности бр.1.2.11. Услуге
одржавања возила
Изјаву понуђача и подизвођача - попуњену, печатом оверену и потписану, за случај
наступа понуђача са подизвођачем,
или
Изјаву групе понуђача - попуњену, печатом оверену и потписану, за случај наступа
групе понуђача;
Напомена: Понуђачи достављају једну од три изјаве у зависности од начина наступа.
б) Образац понуде са спецификацијом понуђене цене и Техничком спецификацијом попуњен, печатом оверен и потписан.
в) Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан.
г) Средство обезбеђења за озбиљност понуде: једна бланко соло меница (печатом
оверена и потписана), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке
Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија) или
ако је меница електронским путем регисрована доставити извод са сајта Народне банке на
којем се јасно види серијски број менице, назив банке код које је меница регистрована и
да иста није реализована, попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и
копију картона депонованих потписа;
Меница мора бити печатом оверена,
потписана и иста не сме бити
перфорирана.
ж) У случају подношења заједничке понуде, доставити споразум којим се понуђачи из
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а
који обавезно садржи делове прецизно наведене у тач. 7. овог Упутства.
з) Понуђач може у оквиру понуде да достави Образац трошкова припреме понуде попуњен, печатом оверен и потписан.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОБРАСЦА ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
НИЈЕ ОБАВЕЗНО.
и) Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише
и достави у склопу понуде.
1. Подаци о језику на коме понуда мора да буде састављена
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2.

Начин на који понуда мора да буде сачињена
Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, затворена на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на коју
понуђач лепи попуњен Образац бр. 1. из конкурсне документације или уписује следеће
податке: назив, адресу седишта, телефон и контакт особу подносиоца понуде - понуђача,
назив и адресу примаоца понуде – Јавна предшколска установа ,,Пчелица'' Ниш, ул.
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Орловића Павла бб., 18000 Ниш, број и назив јавне набавке и број партије за коју подноси
понуду са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.
У случају да је понуда поднета од стране групе понуђача потребно је назначити на
коверти или на кутији „Заједничка понуда“ и навести назив и адресу седишта свих
понуђача из групе понуђача.
Понуду доставити на адресу: Јавна предшколска установа ,,Пчелица'' Ниш, ул.
Орловића Павла бб, 18000 Ниш.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена до 16.12.2020. године до
1000 часова.
Јавна предшколска установа ,,Пчелица'' Ниш, по пријему одређене понуде, на
коверти или на кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати
број понуде и датум пријема понуде према редоследу приспећа.
Понуда коју Јавна предшколска установа ,,Пчелица'' Ниш није примила у року
одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег
се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Подаци које су понуђачи у обавези, да унесу у обрасце морају бити јасно, читко
откуцани или написани неизбрисивим мастилом, оверени печатом понуђача и потписом
овлашћеног лица, а у свему у складу са обрасцима из конкурсне документације.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да претходно попуњене обрасце дате у конкурсној документацији потпише и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписивати и печатом оверавати обрасце дате
у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача. Претходно попуњену Изјаву
групе понуђача потписују, печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача.
У случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе
попуњава, потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
Изјаве групе понуђача, наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини
саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона и тач. 8. овог Упутства.
Пожељно је да понуђач понуду повеже у јединствену целину.
Меница мора бити потписана, печатом оверена и иста не сме бити
перфорирана.
Пожељно је ставити меницу упластичну “U“ фолију и повезати са осталом
траженом документацијом.
3.
4.

Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

Начин измене, допуне и опозивa понуде
У року одређеном за подношење понуда 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 понуђач је дужан да назначи на коверти или на
кутији, са навођењем редног броја и назива јавне набавке као и броја партије на коју се
односи изменa, допунa или опозив понуде са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“ и да у року
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одређеном за подношење понуда достави на адресу: Јавна предшколска установа
,,Пчелица'' Ниш, ул. Орловића Павла бб, 18000 Ниш.
„Измена понуде за јавну набавку услуга бр. 1.2.11. – Услуге одржавања возила, партија
________ - НЕ ОТВАРАТИ“, или
„Допуна понуде за јавну набавку услуга бр. 1.2.11. – Услуге одржавања возила, партија
________ - „НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуга бр. 1.2.11. – Услуге одржавања возила, партија
________ – „НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга бр. 1.2.11. – Услуге одржавања возила,
партија ________ – „НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу седишта понуђача. У
случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу седишта свих учесника у
заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
5. 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 да учествује у више заједничких понуда.
У делу конкурсне документације Образац понуде са спецификацијом предмета
набавке – Техничка спецификација и Модел уговора понуђач наводи на који начин
подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или подноси понуду са
подизвођачем/има или као заједничку понуду.
6. Понуда са подизвођачем / има
Понуђач који ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу/има дужан је
да у Обрасцу понуде са структуром понуђене цене и Моделу уговора наведе да понуду
подноси са подизвођачем/има, назив и адреса седишта подизвођача, проценат од укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% и део
предмета набавке који ће поверити подизвођачу као и да достави обрасце и доказе
тражене конкурсном документацијом.
Попуњену Изјаву понуђача и подизвођача потписују, печатом оверавају понуђач и
сви подизвођачи.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
извршење набавке делимично повери подизвођачу, тај подизвођач ће бити наведен и у
уговору о јавној набавци.
Понуђач, oдносно добављач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење
уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
7.

Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача.
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Уколико понуду подноси група понуђача, у делу конкурсне документације Образац
понуде са структуром понуђене цене и Модел уговора мора навести све понуђаче из
заједничке понуде.
Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених
конкурсном документацијом, је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке и који обавезно садржи
податке о:
1)
члану групе који ће бити носилац посла, односно, поднети понуду и
заступати групу пред наручиоцем,
2)

понуђачу који у име групе потписује уговор,

3)

понуђачу који у име групе подноси средство обезбеђења,

4)

понуђачу који издаје рачун,

5)
рачуну на који ће бити извршено плаћање и
6)
обавезама сваког од понуђача из групе за извршење уговора,
У споразуму навести назив и адресу седишта понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве
групе понуђача, у случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из
групе попуни, потпише и печатом овери све обрасце дате у конкурсној документацији.
Попуњену Изјаву групе понуђача потписују, печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача.
Сви понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга
подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, рока пружања услуга и рок
важења понуде
8.1. Начин и рок плаћања
У року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по извршеној
услузи.
Понуђачу није дозвољено да тражи аванс.
8.3. Рок извршења услуге
Рок извршења услуга је не може бити дужи од 5 дана.
8.4 Одзив за утврђивање недостатака
Максимално 2 дана од дана предаје возила од стране Наручиоца.
8.5. Гарантни рок
Гарантни рок за услуге сервисирања и уградње резервних делова који важе најмање 12
(дванаест) месеци месеци од дана пружене услуге.
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8.6. Рок важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У
случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
9.

Валута и начин на који је наведена и изражена цена у понуди
Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ, 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 ПДВ.
Јединичне цене добара дате у Обрасцу понуде са структуром понуђене цене не
могу се мењати до истека рока важења понуде.
Цена дата у понуди не може се мењати за време трајања уговора.
У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чл. 92. Закон о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених
саставних делова које сматра меродавним и исте, по добијању образложења, проверити.
Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише
и достави у оквиру понуде.
10. Средство обезбеђења
Понуђач је дужан да уз понуду достави средство обезбеђења за озбиљност понуде:
једну бланко соло меницу, (печатом оверена и потписана), захтев за регистрацију
менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране
пословне банке (оригинал или копија) или ако је меница електронским путем регисрована
доставити извод са сајта Народне банке на којем се јасно види серијски број менице, назив
банке код које је меница регистрована и да иста није реализована, попуњено, печатом
оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа;
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ
од 10% од укупне цене услуга из понуде без ПДВ, као и да меницу може безусловно,
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима
поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају
да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну
Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју
понуду;
уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној
набавци;
уколико понуђач коме је додељен уговор најкасније до тренутка закључења уговора
не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из
конкурсне документације.
Уколико понуђач не достави средство обезбеђења за озбиљност понуде, понуда ће бити
одбијена као неприхватљива.
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II Понуђач коме je додељен уговор je дужан да до тренутка закључења уговора достави
Наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла: једна бланко соло меница
(печатом оверена и потписана), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне
банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија)
или ако је меница електронским путем регисрована доставити извод са сајта Народне
банке на којем се јасно види серијски број менице, назив банке код које је меница
регистрована и да иста није реализована, попуњено, печатом оверено и потписано
менично овлашћење и копију картона депонованих потписа;
Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин
и под условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу на коју
може унети износ од највише 10% од вредности уговора без ПДВ.
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ
од највише 10% од вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно,
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима
поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да
дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну
Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 дана дужи од дана истека рока за
коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок
важења маничног овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи.
Добављач је дужан да најкасније до тренутка примопредаје добара достави
Наручиоцу средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и то једну
бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке
Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке, менично овлашћење и
копију картона депонованих потписа.
Уколико се понуђач коме је додељен уговор не буде придржавао уговорених услова
за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац ће реализовати меницу на коју може
унети износ од највише 10% од вредности уговора без ПДВ и на терет тих средстава
уступити отклањање грешака другом Добављачу.
Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ
од највише 10% од вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно,
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима,
поднети на наплату.
Такође, њиме се мора предвидети да је иста важећа и у случају да дође до промене
лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних
промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 5 (пет) дана дужи од дана истека
гарантног рока који почиње да тече од дана примопредаје предметних добара.
11. Заштита података
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у
горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, уз назнаку којим посебним
прописом су ти подаци утврђени као поверљиви, 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
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мора да буде наведена ознака ,,ПОВЕРЉИВО”, а испод поменуте ознаке потпис
овлашћеног лица понуђача.
Уколико подносилац понуде не наведе по ком пропису су подаци у понуди утврђени
као поверљиви, са њима ће се поступати као да нису поверљиви.
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као
такве, у скалду са закон, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди;
3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке
о поднетим понудама до отварања понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености услова, цена и други подаци
из понуде који су од значаја за примену елементата критеријума и рангирање понуда,
сагласно члану 14. Закона о јавним набавкама.
12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуда
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
Наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.
Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, одговор објави на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима
врши се на начин одређен чл.20. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС'' бр.124/2012,
14/2015 и 68/2015).
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, нарачилац је дужан да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
13.
Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код
понуђача односно његовог подизвођача.
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. 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.
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14. Негативне референце
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ наведен у чл.82.ст.3. ЗЈН, који
потврђује да је понуђач поступао супротно забрани из чл.23. и чл.25. ЗЈН или учинио
повреду конкуренције или доставио неистините податке у понуди или без оправданих
разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци нако што му је уговор додељен или
одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понди обавезао и у случају да
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три
године пре објављивања позива за подношење понуда.
15. Врста критеријума за доделу уговора
Критеријума за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
16. Критеријум на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији
када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом
У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом,
као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни
рок.
У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом и
истиом дужином гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача
који је понудио дужи рок важења понуда.
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.
18. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од
стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл.63. ст.2. овог закона
указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није
отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока од три дана пре отварања понуда,
сматраће се балговременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење
понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки у складу са чл.40а ЗЈН.
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Захтево 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 пре отварања понуда, а
подносилац захтева га није поднео пре истека рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног
захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. Наручилац објављује обавештење о
поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које
садржи податке из Прилога 3Љ ЗЈН.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153, позив на број:
подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права,
сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи,
корисник: Буџет Републике Србије) у складу са упутствм о уплати таксе из чл.156. Закона.
У складу са упутством републичке комисије за заштиту права ,,Као доказ о уплати
таксе, у смислу чл.151.ст.1.тач.6. ЗЈН, прихватиће се:
1.) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из чл.156.ЗЈН која
садржи следеће податке:
- да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- да представља доказ о извршеној уплати републичке администартивне таксе (у
потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је
уплата таксе реализована);
- износ таксе из чл.156.ЗЈН чија се уплата врши;
- број рачуна буџета: 840-30678845-06;
- шифру плаћања: 153 или 253;
- позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке које се подносизахтев за
заштиту права;
Сврха: републичка администартивна такса; број или друга ознака јавне набавке на коју се
односи поднети захтев за заштиту права, као и назив наручиоца;
- корисник: буџет Републике Србије;
- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата републичке администартивне таксе;
- потпис овлашћеног лица банке.
2.) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеноглица и печатом банке
или поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати
републичке администартивне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата републичке администартивне таксе;
3.) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштитуправа
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организације за обавезносоцијално
осигурање и други корисницијавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;
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4.) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте
елементе, за подноиоцезахтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају
отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл.138.-167. ЗЈН.
19.

Рок за закључење уговора
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношењ захтева за заштиту права из
чл.149. ЗЈН.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чл.112. ст.2. тач.5. ЗЈН.
Изабрани понуђач је дужан да потпише и пеачтом овери примерке уговора и исте
достави наручиоцу у року од 8 дана од дана пријема.
20.

Битни недостаци понуде
Сходно чл. 106. ЗЈН наручилац ће одбити понуду ако:

21.



понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;



понуђач не докаже да испуњава додатне услове;



је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;



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

Начин достављања доказа

Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је
понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа. Уколико понуђач у остављеном примереном року не поступи по
захтеву, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, односно извод из регистра АПР-а.
У случају да понуда не садржи доказ одређен законом или конкурсном
документацијом, а наручилац није навео у конкурсној документацији да је исти доступан
на интернет страници надлежног органа, понуђач је дужан да у понуди наведе интернет
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.75.ст.1.тач.1. ЗЈН, Извод из регистра
Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет странициАгенције за
привредне регистре.
Понуђач који се налази у регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре и који је јавно доступан на интернет старници Агенције за привредне регистре не
морају да доставе доказе из чл.75.ст.1.тач.1 до 4. ЗЈН; Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, Потврде надлежног суда, односно МУП-а, да понуђач, односно његов
законски заступник, нису осуђивани за кривична дела која су наведена у чл.75.ст.1.тач.2.
ЗЈН, потврде надлежног суда или надлежног органа за регистрацију
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привреднихпривредних субјеката да понуђачу није изречена мера забране обављање
делатности и потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
Уколико понуђач на овај начин доказује испуњеност наведених услова, дужан је да у
својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача. Као доказ о извршеном
упису у регистар, пожељно је да понуђач достави копију решења регистратора о
извршеном упису или други одговарајући доказ.
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IV ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА
ОВЛАШЋЕЊЕ
ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА
____________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из __________________ ул. ____________________________________________
бр. л. к. _________________ ПУ ________________ овлашћује се да у име
____________________________________________________________________
(назив понуђача)
из ________________, може да учествује у поступку јавног отварања понуда за јавну
набавку услуга бр.1.2.11. – Услуге одржавања возила

Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног
отварања понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка јавног отварања предметне јавне набавке и у
друге сврхе се не може користити.

Дана: ____.____.2020. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)
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ПАРТИЈА I – СЕРВИСИРАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА
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V ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________________________из ____________________, у поступку
јавне набавке услуга број 1.2.11. – Услуге одржавања возила, партија I – Сервисирање
путничких возила, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:
Услов бр. 1: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл.75.ст.1.тач.1) Закона);
Услов бр. 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);
Услов бр. 3: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
(чл.75.ст.1.тач.4) Закона);
Услов бр. 4: да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75.ст.2) Закона);
Додатни услов брoj 1: да располаже пословним капацитетом, односно да је у
претходне три године (2019, 2018. и 2017.) пружио услуге које су исте или сличне
предмету јавне набавке у збирном финансијском износу од најмање 700.000
(седамстохиљада) динара без урачунатог ПДВ;
Додатни услов број 2: да располаже техничким капацитетом, односно:
- да има најмање две електричнe дизалицe,
- да је сервис на територији Града Ниша,
- да поштује радно време које је предвидео и прописао произвођач за сваки сервис или
поправку,
Додатни услов брoj 3: да понуђач располаже кадровским капацитетом, односно да има
најмање 3 технички оспособљена запослена на рад на пословима који су предмет партије
Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
је понуду у поступку јавне набавке услуга број 1.2.11. – Услуге одржавања возила,
партија I – Сервисирање путничких возила поднео потпуно независно и без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Понуђач
Дана ____.____. 2020. године
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
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VI ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA И ПОДИЗВОЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и
подизвођача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач __________________________________из ____________________ подизвођач/и
_______________________________________________ из ____________________
_______________________________________________ из ____________________
у поступку јавне набавке услуга број 1.2.11. – Услуге одржавања возила, партија I –
Сервисирање путничких возила, испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:
Услов бр. 1: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл.75.ст.1.тач.1) Закона);
Услов бр. 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);
Услов бр. 3: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
(чл.75.ст.1.тач.4) Закона);
Услов бр. 4: да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75.ст.2) Закона);
Понуђач______________________________из ____________________ испуњава додатни
услов брoj 2: да располаже техничким капацитетом, односно:
- да има најмање две електричне дизалицe,
- да је сервис на територији Града Ниша,
- поштује радно време које је предвидео и прописао произвођач за сваки сервис или
поправку,
Понуђач______________________________из ____________________ и подизвођач/и,
___________________________________________________ испуњавају заједно додатне
услове у погледу:
Додатни услов брoj 1: да располаже пословним капацитетом, односно да је у
претходне три године (2019, 2018. и 2017.) пружио услуге које су исте или сличне
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предмету јавне набавке у збирном финансијском износу од најмање 700.000
(седамстохиљада) динара без урачунатог ПДВ;
Додатни услов брoj 3: да понуђач располаже кадровским капацитетом, односно да има
најмање 3 технички оспособљена запослена за рад на пословима који су предмет партије.
Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује
да је понуду у поступку јавне набавке услуга број 1.2.11. – Услуге одржавања возила,
партија I – Сервисирање путничких возила поднели потпуно независно и без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Дана ____.____. 2020. године
М.П.

ПОНУЂАЧ
_______________________
(потпис овлашћеног лица)

М.П.

ПОДИЗВОЂАЧ
______________________
(потпис овлашћеног лица)

М.П.

ПОДИЗВОЂАЧ
_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Ову Изјаву овлашћено лице понуђача попуњава, заједно са свим овлашћеним
лицем/има подизвођачем/има потписује и оверава печатом, само уколико понуђач извршење
предметне јавне набавке делимично поверава подизвођачу/има.
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VII ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача из
групе понуђача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
Понуђачи из групе понуђача:
_____________________________________________ из ____________________
______________________________________________ из ____________________
_____________________________________________
из ____________________,
у поступку јавне набавке услуга број 1.2.11. – Услуге одржавања возила, партија I –
Сервисирање путничких возила, испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:
Услов бр. 1: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл.75.ст.1.тач.1) Закона);
Услов бр. 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);
Услов бр. 3: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
(чл.75.ст.1.тач.4) Закона);
Услов бр. 4: да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75.ст.2) Закона);
да заједно испуњавају додатне услове прописане чл. 76.Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:
Додатни услов брoj 1: да располаже пословним капацитетом, односно да је у
претходне три године (2019, 2018. и 2017.) пружио услуге које су исте или сличнеа
предмету јавне набавке у збирном финансијском износу од најмање 700.000
(седамстохиљада) динара без урачунатог ПДВ;
Додатни услов број 2: да располаже техничким капацитетом, односно:
- да има најмање две електричнe дизалицe,
- да је сервис на територији Града Ниша,
- поштује радно време које је предвидео и прописао произвођач за сваки сервис или
поправку,
Додатни услов брoj 3: да понуђач располаже кадровским капацитетом, односно да има
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најмање 3 технички оспособљена запослена за рад на пословима који су предмет партије
Сви понуђачи из групе понуђача овом Изјавом, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђују и да су понуду у поступку јавне набавке услуга број
1.2.11. – Услуге одржавања возила, партија I – Сервисирање путничких возила,
поднели потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
Дана ____.____. 2020. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

_____________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Изјаву групе понуђача дужни су да потпишу и печатом овере сва овлашћена
лица понуђача из групе понуђача.

24/106

Конкурсна документација за јавну набавку добара мале вредности бр.1.2.11. Услуге
одржавања возила
VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДE СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНE
за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.2.11. – Услуге
одржавања возила, I партија – Сервисирање путничких возила
Број понуде
Назив понуђача/понуђача носиоца посла
Адреса седишта
Особа за контакт
Одговорна особа (потписник уговора)
Телефон и телефакс
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Електронска адреса (e-mail)
Предмет јавне набавке извршићемо:
(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција)
а) самостално;
б) са подизвођачима:
Назив подизвођача
Седиште (адреса и општина)подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач
поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
Назив подизвођача
Седиште (адреса и општина)подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач
поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
в) заједнички
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа
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Телефон
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Укупна цена услуга I + II без ПДВ
________________________ динара

ПДВ

___________%

Укупна цена услуга I + II са ПДВ
________________________ динара
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ___________ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана
отварања понуда.
ГАРАНТНИ РОК: ___________ месеци (не може бити краћи од 12 месеци) од извршене
услуге сервисирања и уградње делова.
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: __________ дана (не може бити дужи од 5 дана) од дана
пријема возила.
ОДЗИВ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НЕДОСТАТАКА: Максимално 2 дана од дана предаје
возила од стране Наручиоца.
РОК ПЛАЋАЊА: У року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног
по испоруци и инсталацији предметног добра.
Напомена:Изабрани понуђач је у обавези да у случају потребе (изненадни квар и сл.)
обезбеди о свом трошку шлепање возила наручиоца до свог сервиса.
Ова услуга се односи на територију Града Ниша.
У Нишу, ____.____.2020.године

ПОНУЂАЧ
М.П.

_____________________
(потпис овлашћеног лица)
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Р.бр.
1.
2.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИПИФАКЦИЈА УСЛУГА
I
Спецификација услуга сервисирања путничког возила марке
PEUGEOT 407 PREMIJUM
Опис услуга
Оквирне
Јединична цена Укупна цена
количине
без ПДВ-а
без ПДВ-а
Ревизија електроинсталација на
1
возилу
Радови на алтернатору
Регулатор напона са уградњом
1
Диоде са уградњом
1
Носачи диода (комплет) са уградњом
1
Лежајеви са уградњом

3.

обрада колектора

1
1

Радови на електропокретачу
Четкице са уградњом

1

Бендикс са уградњом
1
Аутомат са уградњом
1
Ротор са уградњом
1
Статор са уградњом
1
Биксне са уградњом
1
обрада колектора
1
4.

Инструмент табла са уградњом

5.
6.

Електро-браве на вратима са
уградњом
Бош-браве са уградњом

7.

Зупчасти каиш са уградњом

8.

Реглажа предњег трапа

1
1

9.

Реглажа задњег трапа

1

1
1
1
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10.

Регулатор притиска са уградњом

1

11.

Релеј са уградњом

1

12.

Централна електронска брава са
уградњом
Потенциометар за грејање са
уградњом
Ламеле (склоп) са уградњом

1

Назубљени венац замајца са
уградњом
Ксенон сијалице са уградњом

1

13.
14.
15.
16.

Р.бр.
1.
2.

1
1

1

II
Спецификација услуга сервисирања путничког возила марке
ЗАСТАВА 10 ПУНТО
Опис услуга
Оквирне
Јединична цена Укупна цена
количине
без ПДВ-а
без ПДВ-а
Ревизија електроинсталација на
1
возилу
Радови на алтернатору
Регулатор напона са уградњом
1
Диоде са уградњом
1
Носачи диода (комплет) са уградњом
1
Лежајеви са уградњом

3.

Обрада колектора

1
1

Радови на електропокретачу
Четкице са уградњом

1

Бендикс са уградњом
1
Аутомат са уградњом
1
Ротор са уградњом
1
Статор са уградњом
1
Биксне са уградњом
1
28/106

Конкурсна документација за јавну набавку добара мале вредности бр.1.2.11. Услуге
одржавања возила
Обрада колектора
1
Инструмент табла са уградњом

4.

6.

Електро-браве на вратима са
уградњом
Бош-браве са уградњом

7.

Зупчасти каиш са уградњом

5.

1
1
1

8.

Реглажа предњег трапа

1
1

9.

Реглажа задњег трапа

1

10.

Регулатор притиска са уградњом

1

11.

Релеј са уградњом

1

12.

Централна електронска брава са
уградњом
Потенциометар за грејање са
уградњом
Ламеле (склоп) са уградњом

1

Назубљени венац замајца са
уградњом
Ксенон сијалице са уградњом

1

13.
14.
15.
16.

1
1

1

Укупна цена услуга I + II без ПДВ
________________________ динара

ПДВ

___________%

Укупна цена услуга I + II са ПДВ
________________________ динара
У Нишу, ____.____.2020.године

ПОНУЂАЧ
М.П.

_____________________
(потпис овлашћеног лица)
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IX МОДЕЛ УГОВОРА – ЈН бр.1.1.11. – Услуге одржавања возила, партија I –
Сервисирање путничких возила
На основу чл. 112 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015),
дана*.*.2020. године, закључује се
УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА, ПАРТИЈА I
– СЕРВИСИРАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА
између уговорних страна:
НАРУЧИЛАЦ:
Јавна предшколска установа
,,Пчелица,, Ниш, коју заступа
директор Светлана Митић (у
даљем тексту НАРУЧИЛАЦ), и
ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГЕ: „____________________________“
из ______________, ул._________
______________________________
кога заступа _________________,
(у даљем тексту Пружалац услуге).
Наручилац је Одлуком број * од *.*.2020. године Понуђачу – Пружаоцу услуге доделио
уговор о јавној набавци услуга након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности
број 1.2.11 – Услуге одржавања возила, партија I – Сервисирање путничких возила.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавке услуга сервисирања возила у свему у складу са
Обрасцем понуде са Спецификацијом предмета набавке из усвојене понуде Пружалоца
услуга број ______________ од ___. ___. 2020. године.
Саставни део овог Уговора су:
Образац понуде са Спецификацијом предмета набавке
једнa бланко соло меница са меничним овлашћењем, захтев за регистрацију
менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог
од стране пословне банке и копијa картона депонованих потписа, као средство
обезбеђења за добро извршење посла.
Поправка возила вршиће се по потреби, искључиво након урађене процене квара и
добијене сагласности од стране овлашћених лица Наручиоца.
Добављач ће извшити услуге из става 1. (заокружити и попунити):
а) самостално;
б) са подизвођачима:
___________________________________________ из __________________
__________________________________________ из __________________
в) заједнички, у групи са:
30/106

Конкурсна документација за јавну набавку добара мале вредности бр.1.2.11. Услуге
одржавања возила
___________________________________________ из __________________
___________________________________________ из __________________
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 2.
Укупна цена услуга дата у понуди Пружаоца услуга за услуге из чл. 1. овог Уговора
износи _________________ динара без урачунатог пореза на додату вредност, односно
_________________ динара са урачунатим порезом на додату вредност.
Услуге из чл. 1. овог уговора дате су оквирно, због чега Наручилац задржава право
измене у погледу уговорених услуга у зависности од конкретних потреба, до укупно
уговорене вредности из става 1. овог члана.
Цена дата у понуди је фиксна за време трајања уговора.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 3.
Пружалац услуга је дужан да до тренутка закључења уговора, достави Наручиоцу
средство обезбеђења за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора без
ПДВ: једну бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница
Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке, попуњено,
печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.
Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг
извршења посла, Наручиолац може реализовати меницу на коју може унети износ од
највише 10% од вредности уговора без ПДВ.
Меничним овлашћењем овластити Наручиоца да меницу може да попуни на износ
од највише 10% од од вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно,
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима
поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да
дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну
Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана
истека рока за коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок
важења меничног обвлашћења за добро извршење посла у у говореном року мора да се
продужи.
Меницу за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
- уколико Пружалац услуга не испоштује одредбе уговора;
- уколико Пружалац услуга не врши испоруку добара на начин и у року дефинисаним
Уговором
- уколико Пружалац услуга не ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди.
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА
Члан 4.
Пружалац услуга ће тражене услуге обрачунавати према ценама датим у Обрасцу
понуде са Спецификацијом предмета набавке.
Члан 5.
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Пружалац услуга се обавезује да стручно и квалитетно пружа услуге сервисирања и
поправке возила Наручиоца. Добављач нуди наручиоцу приоритет у пружању услуга
сервисирања и поправке возила Наручиоца.
Члан 7.
Пружалац услуга се обавезује да по преузимању возила сачини уредну
спецификацију пружених услуга са тачно утврђеном ценом и да о томе обавести
Наручиоца.
Члан 8.
Пружалац услуга гарантује да ће услуге сервисирања и поправке изводити
квалитетно као и да их преда Наручиоцу у исправном стању.
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да, уколико Наручилац уочи неки недостатак по
извршеном сервисирању или поправци возила, о томе одмах, а најкасније у року од 3 дана
по пруженој услузи, обавести Пружаоца услуга који ће уочени недостатак отклонити без
додатне надокнаде.
Члан 10.
Обавеза Пружаоца услуге је да поправке и сервисирања изведе у роковима који су у
складу да нормативом за тражене врсту услуге датим у Обрасцу понуде са
Спецификацијом предмета набавке.
Рок извршења услуга је _______________ дана (не може бити дужи од 5 дана).
Члан 11.
Пружалац услуга даје гаранцију за услуге поправке и сервисирања које важе
_____________ месеци (најамње 12 месеци).
Члан 12.
Уколико пружалац услуга не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима,
на начин и под условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати средство
обезбеђења предвиђено чл. 1. овог уговора.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 13.
Наручилац ће платити само услуге пружене на основу уредно сачињеног,
потписаног и печатом овереног Налога за поправку и сервисирање и у складу са наводима
из Налога.
Наручилац нема обавезу плаћања услуга које нису пружене на основу Налога за
поправку и сервисирање и/или према захтевима из Налога, те ни по ком основу не може
одговарати за поправке извршене без Налога за поправку овереног од стране овлашћених
лица Наручиоца.
Плаћање за извршене услуге извршиће се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана
испостављања фактуре са спецификацијом пружених услуга и свом неопходном пратећом
документацијом, по сваком појединачном захтеву Наручиоца, уплатом на рачун пружаоца
услуга број ____________________ код __________________ банке.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
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УГОВОРНЕ КАЗНЕ
Члан 14.
Ако Добављач не изврши услуге, траженог квалитета и у року предвиђеном у
захтеву Наручиоца, Наручилац ће зарачунати пенале у износу од 1% укупне цене услуга,
чија испорука касни, за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ пенала зарачунатих
због кашњења може износити највише 10% од укупно уговорене цене.
Члан 15.
Уговор ступа на снагу даном потписивања.
Уговор важи годину дана од дана потписивања, односно до његове финансијске
реализације.
Члан 16.
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 решени споразумно решаваће Привредни суд у Нишу.
Члан 17.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих 2 (два) задржава
Наручилац, а 2 (два) Пружалац услуга.
За Наручиоца
Јавна предшколска установа ,,Пчелица'' Ниш
Директор
____________________
Светлана Митић

за Пружаоца услуга

____________________

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ
негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке.
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је
сагласан са садржином модела уговора.
Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити
наведени сви подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених радова без ПДВ и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде
достави споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење предметне јавне набавке, који поред осталих обавезних података наведених у тачки 7.
Упутсва понуђачима како да сачине понуду, садржи и податак о понуђачу који ће у име групе
потписати уговор. Наручилац ће попунити делове модела уговора означене * и у случају
заједничке понуде подаци о свим понуђачима из групе понуђача наћи ће се у оквиру дела уговора
„уговорне стране“.
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X 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 бр.1.2.11. Услуге одржавања
возила, партија I – Сервисирање путничких возила, 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.
Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно.
Дана ____.____. 2020. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА:
У случају да је понуђач у току припремања понуде имао трошкове израде узорке или
модела (ако су израђени у складу са техничким условима наручиоца) и трошкове
прибављања средства обезбеђења (ако понуђач тражи накнаду тих трошкова) исти је у
обавези да достави Образац трошкова припреме понуде – попуњен, печатом оверен и
потписан.
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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XI ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о платном промету („Сл.гласник РС“ бр.43/04, 62/06, 111/09 и
31/11) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената
платног промета
___________________________ , из ________________ , ______________________ ,
(назив правног лица)
( место)
(адреса)
________________ , _____________, _____________________
(Матични број)
(ПИБ)
(рачун)
код ____________________________ банке , доставља:
(рачун)
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК: Јавна предшколска установа “ Пчелица “ Ниш, текући рачун: 840 - 66266745;
за јавну набавку број 1.2.11. - Услуге одржавања возила, партија I – Сервисирање
путничких возила
достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број:
_________________________________
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за
озбиљност понуде, можете попунити на износ од 10 % од укупне цене услуга из понуде
без урачунатог ПДВ, дате у нашој понуди бр. ______________од ____.____.2020. године,
тј.
на
износ
од
__________________
динара
и
словима
(____________________________________________________________________)
и
овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова,
вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања
са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно
друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника - Добављача,
статусних промена код Дужника - Добављача, оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење важи најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења
своју понуду;
- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о
јавној набавци;
- уколико понуђач коме је додељен уговор најкасније до тренутка закључења
уговора не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима
из конкурсне документације.
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.

..................................................................
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ПАРТИЈА II – СЕРВИСИРАЊЕ ДОСТАВНИХ ВОЗИЛА
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V ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________________________из ____________________, у поступку
јавне набавке услуга број 1.2.11. – Услуге одржавања возила, партија II – Сервисирање
доставних возила, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:
Услов бр. 1: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл.75.ст.1.тач.1) Закона);
Услов бр. 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);
Услов бр. 3: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
(чл.75.ст.1.тач.4) Закона);
Услов бр. 4: да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75.ст.2) Закона);
Додатни услов брoj 1: да располаже пословним капацитетом, односно да је у
претходне три године (2019, 2018. и 2017.) пружио услуге које су исте или сличне
предмету јавне набавке у збирном финансијском износу од најмање 1.500.000
(једанмилионпетстотина хиљада) динара без урачунатог ПДВ;
Додатни услов број 2: да располаже техничким капацитетом, односно:
- да има најмање две електричнe дизалицe, од којих једна мора бити носивости од
најмање 3,5 тона;
- да је сервис на територији Града Ниша,
- поштује радно време које је предвидео и прописао произвођач за сваки сервис или
поправку,
Додатни услов брoj 3: да понуђач располаже кадровским капацитетом, односно да има
најмање 3 технички оспособљена запослена на рад на пословима који су предмет партије
Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
је понуду у поступку јавне набавке услуга број 1.2.11. – Услуге одржавања возила,
партија II – Сервисирање доставних возила поднео потпуно независно и без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Понуђач
Дана ____.____. 2020. године
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
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VI ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA И ПОДИЗВОЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и
подизвођача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач __________________________________из ____________________ подизвођач/и
_______________________________________________ из ____________________
_______________________________________________ из ____________________
у поступку јавне набавке услуга број 1.2.11. – Услуге одржавања возила, партија II –
Сервисирање доставних возила испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:
Услов бр. 1: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл.75.ст.1.тач.1) Закона);
Услов бр. 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);
Услов бр. 3: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
(чл.75.ст.1.тач.4) Закона);
Услов бр. 4: да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75.ст.2) Закона);
Понуђач______________________________из ____________________ испуњава Додатни
услов брoj 2: да располаже техничким капацитетом, односно:
- да има најмање две електричнe дизалицe, од којих једна мора бити носивости од
најмање 3,5 тона;
- да је сервис на територији Града Ниша,
- поштује радно време које је предвидео и прописао произвођач за сваки сервис или
поправку,
Понуђач______________________________из ____________________ и подизвођач/и,
___________________________________________________ испуњавају заједно додатне
услове у погледу:
Додатни услов брoj 1: да располаже пословним капацитетом, односно да је у
претходне три године (2019, 2018. и 2017.) пружио услуге које су исте или сличне
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предмету јавне набавке у збирном финансијском износу од најмање 1.500.000
(једанмилионпетстотина хиљада) динара без урачунатог ПДВ;
Додатни услов брoj 3: да понуђач располаже кадровским капацитетом, односно да има
најмање 3 технички оспособљена запослена на рад на пословима који су предмет партије
Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује
да је понуду у поступку јавне набавке услуга број 1.2.11. – Услуге одржавања возила,
партија II – Сервисирање доставних возила поднели потпуно независно и без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Дана ____.____. 2020. године
М.П.

ПОНУЂАЧ
_______________________
(потпис овлашћеног лица)

М.П.

ПОДИЗВОЂАЧ
______________________
(потпис овлашћеног лица)

М.П.

ПОДИЗВОЂАЧ
_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Ову Изјаву овлашћено лице понуђача попуњава, заједно са свим овлашћеним
лицем/има подизвођачем/има потписује и оверава печатом, само уколико понуђач извршење
предметне јавне набавке делимично поверава подизвођачу/има.
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VII ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача из
групе понуђача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
Понуђачи из групе понуђача:
_____________________________________________ из ____________________
______________________________________________ из ____________________
_____________________________________________
из ____________________,
у поступку јавне набавке услуга број 1.2.11. – Услуге одржавања возила, партија II –
Сервисирање доставних возила, испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:
Услов бр. 1: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл.75.ст.1.тач.1) Закона);
Услов бр. 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);
Услов бр. 3: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
(чл.75.ст.1.тач.4) Закона);
Услов бр. 4: да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75.ст.2) Закона);
да заједно испуњавају додатне услове прописане чл. 76.Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:
Додатни услов брoj 1: да располаже пословним капацитетом, односно да је у
претходне три године (2019, 2018. и 2017.) пружио услуге које су исте или сличнеа
предмету јавне набавке у збирном финансијском износу од најмање 1.500.000
(једанмилионпетстотина хиљада) динара без урачунатог ПДВ;
Додатни услов број 2: да располаже техничким капацитетом, односно:
- да има најмање две електричнe дизалицe, од којих једна мора бити носивости од
најмање 3,5 тона;
- да је сервис на територији Града Ниша,
- поштује радно време које је предвидео и прописао произвођач за сваки сервис или
поправку,
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Додатни услов брoj 3: да понуђач располаже кадровским капацитетом, односно да има
најмање 3 технички оспособљена запослена за рад на пословима који су предмет партије.
Сви понуђачи из групе понуђача овом Изјавом, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђују и да су понуду у поступку јавне набавке услуга број
1.2.11. – Услуге одржавања возила, партија II – Сервисирање доставних возила,
поднели потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
Дана ____.____. 2020. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

_____________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Изјаву групе понуђача дужни су да потпишу и печатом овере сва овлашћена
лица понуђача из групе понуђача.
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VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДE СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНE
за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.2.11. – Услуге
одржавања возила, партија II – Сервисирање доставних возила
Број понуде
Назив понуђача/понуђача носиоца посла
Адреса седишта
Особа за контакт
Одговорна особа (потписник уговора)
Телефон и телефакс
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Електронска адреса (e-mail)
Предмет јавне набавке извршићемо:
(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција)
а) самостално;
б) са подизвођачима:
Назив подизвођача
Седиште (адреса и општина)подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач
поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
Назив подизвођача
Седиште (адреса и општина)подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач
поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
в) заједнички
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа
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Телефон
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Укупна цена услуга I + II + III + IV + V без ПДВ
________________________ динара

ПДВ

___________%

Укупна цена услуга I + II + III + IV + V са ПДВ
________________________ динара
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ___________ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана
отварања понуда.
ГАРАНТНИ РОК: ___________ месеци (не може бити краћи од 12 месеци) од извршене
услуге сервисирања и уградње делова.
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: __________ дана (не може бити дужи од 5 дана) од дана
пријема возила.
ОДЗИВ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НЕДОСТАТАКА: Максимално 2 дана од дана предаје
возила од стране Наручиоца.
РОК ПЛАЋАЊА: У року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног
по испоруци и инсталацији предметног добра.
Напомена:Изабрани понуђач је у обавези да у случају потребе (изненадни квар и сл.)
обезбеди о свом трошку шлепање возила наручиоца до свог сервиса.
Ова услуга се односи на територију Града Ниша.
У Нишу, ____.____.2020.године

ПОНУЂАЧ
М.П.

_____________________
(потпис овлашћеног лица)
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Р.бр.
1.
2.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИПИФАКЦИЈА УСЛУГА
I
Спецификација услуга сервисирања доставног возила марке
Застава скала 1.1 поли, Застава флорида 1.3 поли
Опис услуга
Оквирне
Јединична цена
количине
без ПДВ-а
Ревизија електроинсталација на
1
возилу
Радови на алтернатору
Регулатор напона са уградњом
1
Диоде са уградњом
1
Носачи диода (комплет) са уградњом
1

Укупна цена
без ПДВ-а

Лежајеви са уградњом

3.

обрада колектора

1
1

Радови на електропокретачу
Четкице са уградњом

1

Бендикс са уградњом
1
Аутомат са уградњом
1
Ротор са уградњом
1
Статор са уградњом
1
Биксне са уградњом
1
обрада колектора
1
4.

Инструмент табла са уградњом

5.
6.

Електро-браве на вратима са
уградњом
Бош-браве са уградњом

7.

Зупчасти каиш са уградњом

8.

Реглажа предњег трапа

1
1

9.

Реглажа задњег трапа

1

1
1
1
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10.

Регулатор притиска са уградњом

1

11.

Релеј са уградњом

1

12.

Централна електронска брава са
уградњом
Потенциометар за грејање са
уградњом
Ламеле (склоп) са уградњом

1

Назубљени венац замајца са
уградњом
Алнасер са уградњом

1

13.
14.
15.
16.

Р.бр.
1.
2.

1
1

1

II
Спецификација услуга сервисирања доставних возила марке
VW ТРАНСПОРТ, ФОРД ТРАНЗИТ И ГАЗЕЛА
Опис услуга
Оквирне
Јединична цена Укупна цена
количине
без ПДВ-а
без ПДВ-а
Ревизија електроинсталација на
1
возилу
Радови на алтернатору
Регулатор напона са уградњом
1
Диоде са уградњом
1
Носачи диода (комплет) са уградњом
1
Лежајеви са уградњом

3.

Обрада колектора

1
1

Радови на електропокретачу
Четкице са уградњом

1

Бендикс са уградњом
1
Аутомат са уградњом
1
Ротор са уградњом
1
Статор са уградњом
1
Биксне са уградњом
1
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Обрада колектора
1
4.

Инструмент табла са уградњом

6.

Електро-браве на вратима са
уградњом
Бош-браве са уградњом

7.

Зупчасти каиш са уградњом

5.

1
1
1

8.

Реглажа предњег трапа

1
1

9.

Реглажа задњег трапа

1

10.

Регулатор притиска са уградњом

1

11.

Релеј са уградњом

1

12.

Централна електронска брава са
уградњом
Потенциометар за грејање са
уградњом
Ламеле (склоп) са уградњом

1

Назубљени венац замајца са
уградњом
Алнасер са уградњом

1

13.
14.
15.
16.

Р.бр.
1.
2.

1
1

1

III
Спецификација услуга сервисирања доставних возила марке
ЗАСТАВА РИВАЛ
Опис услуга
Оквирне
Јединична цена Укупна цена
количине
без ПДВ-а
без ПДВ-а
Ревизија електроинсталација на
1
возилу
Радови на алтернатору
Регулатор напона са уградњом
1
Диоде са уградњом
1
Носачи диода (комплет) са уградњом
1
Лежајеви са уградњом
Обрада колектора

1
1
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3.

Радови на електропокретачу
Четкице са уградњом

1

Бендикс са уградњом
1
Аутомат са уградњом
1
Ротор са уградњом
1
Статор са уградњом
1
Биксне са уградњом
1
Обрада колектора
1
4.

Инструмент табла са уградњом

5.
6.

Електро-браве на вратима са
уградњом
Бош-браве са уградњом

7.

Зупчасти каиш са уградњом

1
1
1

8.

Реглажа предњег трапа

1
1

9.

Реглажа задњег трапа

1

10.

Регулатор притиска са уградњом

1

11.

Релеј са уградњом

1

12.

Централна електронска брава са
уградњом
Потенциометар за грејање са
уградњом
Ламеле (склоп) са уградњом

1

Назубљени венац замајца са
уградњом
Алнасер са уградњом

1

13.
14.
15.
16.

1
1

1
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IV

Р.бр.
1.
2.

Спецификација услуга сервисирања доставних возила марке
ФИАТ ДУКАТО
Опис услуга
Оквирне
Јединична цена Укупна цена
количине
без ПДВ-а
без ПДВ-а
Ревизија електроинсталација на
1
возилу
Радови на алтернатору
Регулатор напона са уградњом
1
Диоде са уградњом
1
Носачи диода (комплет) са уградњом
1
Лежајеви са уградњом

3.

Обрада колектора

1
1

Радови на електропокретачу
Четкице са уградњом

1

Бендикс са уградњом
1
Аутомат са уградњом
1
Ротор са уградњом
1
Статор са уградњом
1
Биксне са уградњом
1
Обрада колектора
1
4.

Инструмент табла са уградњом

5.
6.

Електро-браве на вратима са
уградњом
Бош-браве са уградњом

7.

Зупчасти каиш са уградњом

8.

Реглажа предњег трапа

1
1

9.

Реглажа задњег трапа

1

1
1
1
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10.

Регулатор притиска са уградњом

1

11.

Релеј са уградњом

1

12.

Централна електронска брава са
уградњом
Потенциометар за грејање са
уградњом
Ламеле (склоп) са уградњом

1

1

16.

Назубљени венац замајца са
уградњом
Велики сервис мотора

17.

Замена пакнова ручне кочнице

1

18.

Алнасер са уградњом

1

13.
14.
15.

Р.бр.
1.
2.

1
1

1

V
Спецификација услуга сервисирања доставних возила марке
ЦИТРОЕН ЏАМПЕР
Опис услуга
Оквирне
Јединична цена Укупна цена
количине
без ПДВ-а
без ПДВ-а
Ревизија електроинсталација на
1
возилу
Радови на алтернатору
Регулатор напона са уградњом
1
Диоде са уградњом
1
Носачи диода (комплет) са уградњом
1
Лежајеви са уградњом

3.

Обрада колектора

1
1

Радови на електропокретачу
Четкице са уградњом

1

Бендикс са уградњом
1
Аутомат са уградњом
1
Ротор са уградњом
1
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Статор са уградњом
1
Биксне са уградњом
1
Обрада колектора
1
Инструмент табла са уградњом

4.

6.

Електро-браве на вратима са
уградњом
Бош-браве са уградњом

7.

Зупчасти каиш са уградњом

5.

1
1
1

8.

Реглажа предњег трапа

1
1

9.

Реглажа задњег трапа

1

10.

Регулатор притиска са уградњом

1

11.

Релеј са уградњом

1

12.

Централна електронска брава са
уградњом
Потенциометар за грејање са
уградњом
Ламеле (склоп) са уградњом

1

Назубљени венац замајца са
уградњом

1

13.
14.
15.

1
1

Укупна цена услуга I + II +III + IV + V без ПДВ
ПДВ
Укупна цена услуга I + II +III + IV + V са ПДВ

Дана ____.____. 2020. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
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IX МОДЕЛ УГОВОРА – ЈН бр.1.1.11. – Услуге одржавања возила, партија II –
Сервисирање доставних возила
На основу чл. 112 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015),
дана*.*.2020. године, закључује се
УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА,
ПАРТИЈА II – СЕРВИСИРАЊЕ ДОСТАВНИХ ВОЗИЛА
између уговорних страна:
НАРУЧИЛАЦ:
Јавна предшколска установа
,,Пчелица,, Ниш, коју заступа
директор Светлана Митић (у
даљем тексту НАРУЧИЛАЦ), и
ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГЕ: „____________________________“
из ______________, ул._________
______________________________
кога заступа _________________,
(у даљем тексту Пружалац услуге).
Наручилац је Одлуком број * од *.*.2020. године Понуђачу – Пружаоцу услуге доделио
уговор о јавној набавци услуга након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности
број 1.2.11 – Услуге одржавања возила, партија II – Сервисирање доставних возила.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавке услуга одржавања возила у свему у складу са
Обрасцем понуде са Спецификацијом предмета набавке из усвојене понуде Пружалоца
услуга број ______________ од ___. ___. 2020. године.
Саставни део овог Уговора су:
Образац понуде са Спецификацијом предмета набавке
једнa бланко соло меница са меничним овлашћењем, захтев за регистрацију
менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог
од стране пословне банке и копијa картона депонованих потписа, као средство
обезбеђења за добро извршење посла.
Поправка возила вршиће се по потреби, искључиво након урађене процене квара и
добијене сагласности од стране овлашћених лица Наручиоца.
Добављач ће извшити услуге из става 1. (заокружити и попунити):
а) самостално;
б) са подизвођачима:
___________________________________________ из __________________
__________________________________________ из __________________
в) заједнички, у групи са:
___________________________________________ из __________________
___________________________________________ из __________________
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ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 2.
Укупна цена услуга дата у понуди Пружаоца услуга за услуге из чл. 1. овог Уговора
износи _________________ динара без урачунатог пореза на додату вредност, односно
_________________ динара са урачунатим порезом на додату вредност.
Услуге из чл. 1. овог уговора дате су оквирно, због чега Наручилац задржава право
измене у погледу уговорених услуга у зависности од конкретних потреба, до укупно
уговорене вредности из става 1. овог члана.
Цена дата у понуди је фиксна за време трајања уговора.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 3.
Пружалац услуга је дужан да до тренутка закључења уговора, достави Наручиоцу
средство обезбеђења за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора без
ПДВ: једну бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница
Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке, попуњено,
печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.
Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг
извршења посла, Наручиолац може реализовати меницу на коју може унети износ од
највише 10% од вредности уговора без ПДВ.
Меничним овлашћењем овластити Наручиоца да меницу може да попуни на износ
од највише 10% од од вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно,
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима
поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да
дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну
Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана
истека рока за коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок
важења меничног обвлашћења за добро извршење посла у у говореном року мора да се
продужи.
Меницу за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
- уколико Пружалац услуга не испоштује одредбе уговора;
- уколико Пружалац услуга не врши испоруку добара на начин и у року дефинисаним
Уговором
- уколико Пружалац услуга не ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди.
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА
Члан 4.
Пружалац услуга ће тражене услуге обрачунавати према ценама датим у Обрасцу
понуде са Спецификацијом предмета набавке.
Члан 5.
Пружалац услуга се обавезује да стручно и квалитетно пружа услуге сервисирања и
поправке возила Наручиоца. Добављач нуди наручиоцу приоритет у пружању услуга
сервисирања и поправке возила Наручиоца.
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Члан 7.
Пружалац услуга се обавезује да по преузимању возила сачини уредну
спецификацију пружених услуга са тачно утврђеном ценом и да о томе обавести
Наручиоца.
Члан 8.
Пружалац услуга гарантује да ће услуге сервисирања и поправке изводити
квалитетно као и да их преда Наручиоцу у исправном стању.
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да, уколико Наручилац уочи неки недостатак по
извршеном сервисирању или поправци возила, о томе одмах, а најкасније у року од 3 дана
по пруженој услузи, обавести Пружаоца услуга који ће уочени недостатак отклонити без
додатне надокнаде.
Члан 10.
Обавеза Пружаоца услуге је да поправке и сервисирања изведе у роковима који су у
складу да нормативом за тражене врсту услуге датим у Обрасцу понуде са
Спецификацијом предмета набавке.
Рок извршења услуга је _______________ дана (не може бити дужи од 5 дана).
Члан 11.
Пружалац услуга даје гаранцију за услуге поправке и сервисирања које важе
_____________ месеци (најамње 12 месеци).
Члан 12.
Уколико пружалац услуга не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима,
на начин и под условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати средство
обезбеђења предвиђено чл. 1. овог уговора.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 13.
Наручилац ће платити само услуге пружене на основу уредно сачињеног,
потписаног и печатом овереног Налога за поправку и сервисирање и у складу са наводима
из Налога.
Наручилац нема обавезу плаћања услуга које нису пружене на основу Налога за
поправку и сервисирање и/или према захтевима из Налога, те ни по ком основу не може
одговарати за поправке извршене без Налога за поправку овереног од стране овлашћених
лица Наручиоца.
Плаћање за извршене услуге извршиће се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана
испостављања фактуре са спецификацијом пружених услуга и свом неопходном пратећом
документацијом, по сваком појединачном захтеву Наручиоца, уплатом на рачун пружаоца
услуга број ____________________ код __________________ банке.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
УГОВОРНЕ КАЗНЕ
Члан 14.
Ако Добављач не изврши услуге, траженог квалитета и у року предвиђеном у
захтеву Наручиоца, Наручилац ће зарачунати пенале у износу од 1% укупне цене услуга,
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чија испорука касни, за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ пенала зарачунатих
због кашњења може износити највише 10% од укупно уговорене цене.
Члан 15.
Уговор ступа на снагу даном потписивања.
Уговор важи годину дана од дана потписивања, односно до његове финансијске
реализације.
Члан 16.
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 решени споразумно решаваће Привредни суд у Нишу.
Члан 17.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих 2 (два) задржава
Наручилац, а 2 (два) Пружалац услуга.
За Наручиоца
Јавна предшколска установа ,,Пчелица'' Ниш
Директор
____________________
Светлана Митић

за Пружаоца услуга

____________________

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ
негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке.
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је
сагласан са садржином модела уговора.
Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити
наведени сви подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених радова без ПДВ и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде
достави споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење предметне јавне набавке, који поред осталих обавезних података наведених у тачки 7.
Упутсва понуђачима како да сачине понуду, садржи и податак о понуђачу који ће у име групе
потписати уговор. Наручилац ће попунити делове модела уговора означене * и у случају
заједничке понуде подаци о свим понуђачима из групе понуђача наћи ће се у оквиру дела уговора
„уговорне стране“.

54/106

Конкурсна документација за јавну набавку добара мале вредности бр.1.2.11. Услуге
одржавања возила
X 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 бр.1.2.11. Услуге одржавања
возила, партија II – Сервисирање доставних возила, 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.
Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно.
Дана ____.____. 2020. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА:
У случају да је понуђач у току припремања понуде имао трошкове израде узорке или
модела (ако су израђени у складу са техничким условима наручиоца) и трошкове
прибављања средства обезбеђења (ако понуђач тражи накнаду тих трошкова) исти је у
обавези да достави Образац трошкова припреме понуде – попуњен, печатом оверен и
потписан.
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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XI ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о платном промету („Сл.гласник РС“ бр.43/04, 62/06, 111/09 и
31/11) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената
платног промета
___________________________ , из ________________ , ______________________ ,
(назив правног лица)
( место)
(адреса)
________________ , _____________, _____________________
(Матични број)
(ПИБ)
(рачун)
код ____________________________ банке , доставља:
(рачун)
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК: Јавна предшколска установа “ Пчелица “ Ниш, текући рачун: 840 - 66266745;
за јавну набавку број 1.2.11. - Услуге одржавања возила, партија II – Сервисирање
доставних возила достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу,
серијски број:
_________________________________
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за
озбиљност понуде, можете попунити на износ од 10 % од укупне цене услуга из понуде
без урачунатог ПДВ, дате у нашој понуди бр. ______________од ____.____.2020. године,
тј.
на
износ
од
__________________
динара
и
словима
(____________________________________________________________________)
и
овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова,
вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања
са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно
друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника - Добављача,
статусних промена код Дужника - Добављача, оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење важи најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења
своју понуду;
- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о
јавној набавци;
- уколико понуђач коме је додељен уговор најкасније до тренутка закључења
уговора не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима
из конкурсне документације.
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.

..................................................................
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ПАРТИЈА III – ЛИМАРСКИ И ФАРБАРСКИ РАДОВИ
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V ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________________________из ____________________, у поступку
јавне набавке услуга број 1.2.11. – Услуге одржавања возила, партија III – Лимарски и
фарбарски радови, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:

Услов бр. 1: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл.75.ст.1.тач.1) Закона);
Услов бр. 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);
Услов бр. 3: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
(чл.75.ст.1.тач.4) Закона);
Услов бр. 4: да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75.ст.2) Закона);
Додатни услов брoj 1: да располаже пословним капацитетом, односно да је у
претходне три године (2019, 2018. и 2017.) пружио услуге које су исте или сличне
предмету јавне набавке у збирном финансијском износу од најмање 3.000.000
(тримилиона) динара без урачунатог ПДВ;
Додатни услов број 2: да располаже техничким капацитетом, односно:
- да поседује најмање 2 електричне дизалицу носивости најмање 3,5 тоне,
- да поседује припремну комору за фарбање возила,
- да поседује комору за фарбање возила,
- да поседује сто за извлачење хаварисаних возила,
- да поседује СПОТЕР апарат,
- да је сервис на територији Града Ниша
- да поштује радно време које је предвиђено за конкретну поправку;
Додатни услов брoj 3: да понуђач располаже кадровским капацитетом, односно да има
најмање 3 технички оспособљена запослена за рад на пословима који су предмет партије
Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
је понуду у поступку јавне набавке услуга број 1.2.11. – Услуге одржавања возила,
партија III – Лимарски и фарбарски радови поднео потпуно независно и без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Понуђач
Дана ____.____. 2020. године
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
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VI ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA И ПОДИЗВОЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и
подизвођача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач __________________________________из ____________________ подизвођач/и
_______________________________________________ из ____________________
_______________________________________________ из ____________________
у поступку јавне набавке услуга број 1.2.11. – Услуге одржавања возила, партија III –
Лимарски и фарбарски радови испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:
Услов бр. 1: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл.75.ст.1.тач.1) Закона);
Услов бр. 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);
Услов бр. 3: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
(чл.75.ст.1.тач.4) Закона);
Услов бр. 4: да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75.ст.2) Закона);
Понуђач______________________________из ____________________ испуњава додатни
услов брoj 2: да располаже техничким капацитетом, односно:
- да поседује најмање 2 електричне дизалицу носивости најмање 3,5 тоне,
- да поседује припремну комору за фарбање возила,
- да поседује комору за фарбање возила,
- да поседује сто за извлачење хаварисаних возила,
- да поседује СПОТЕР апарат,
- да је сервис на територији Града Ниша
- да поштује радно време које је предвиђено за конкретну поправку;
Понуђач______________________________из ____________________ и подизвођач/и,
___________________________________________________ испуњавају заједно додатне
услове у погледу:
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Додатни услов брoj 1: да располаже пословним капацитетом, односно да је у
претходне три године (2019, 2018. и 2017.) пружио услуге које су исте или сличнеа
предмету јавне набавке у збирном финансијском износу од најмање 3.000.000
(тримилиона) динара без урачунатог ПДВ;
Додатни услов брoj 3: да понуђач располаже кадровским капацитетом, односно да има
најмање 3 технички оспособљена запослена за рад на пословима који су предмет партије
Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује
да је понуду у поступку јавне набавке услуга број 1.2.11. – Услуге одржавања возила,
партија III – Лимарски и фарбарски радови поднели потпуно независно и без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Дана ____.____. 2020. године
М.П.

ПОНУЂАЧ
_______________________
(потпис овлашћеног лица)

М.П.

ПОДИЗВОЂАЧ
______________________
(потпис овлашћеног лица)

М.П.

ПОДИЗВОЂАЧ
_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Ову Изјаву овлашћено лице понуђача попуњава, заједно са свим овлашћеним
лицем/има подизвођачем/има потписује и оверава печатом, само уколико понуђач извршење
предметне јавне набавке делимично поверава подизвођачу/има.
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VII ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача из
групе понуђача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
Понуђачи из групе понуђача:
_____________________________________________ из ____________________
______________________________________________ из ____________________
_____________________________________________
из ____________________,
у поступку јавне набавке услуга број 1.2.11. – Услуге одржавања возила, партија III –
Лимарски и фарбарски радови, испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:
Услов бр. 1: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл.75.ст.1.тач.1) Закона);
Услов бр. 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);
Услов бр. 3: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
(чл.75.ст.1.тач.4) Закона);
Услов бр. 4: да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75.ст.2) Закона);
да заједно испуњавају додатне услове прописане чл. 76.Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:
Додатни услов брoj 1: да располаже пословним капацитетом, односно да је у
претходне три године (2019, 2018. и 2017.) пружио услуге које су исте или сличнеа
предмету јавне набавке у збирном финансијском износу од најмање 3.000.000 (тримилона)
динара без урачунатог ПДВ;
Додатни услов број 2: да располаже техничким капацитетом, односно:
- да поседује најмање 2 електричне дизалицу носивости најмање 3,5 тоне,
- да поседује припремну комору за фарбање возила,
- да поседује комору за фарбање возила,
- да поседује сто за извлачење хаварисаних возила,
- да поседује СПОТЕР апарат,
- да је сервис на територији Града Ниша
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- да поштује радно време које је предвиђено за конкретну поправку;
Додатни услов брoj 3: да понуђач располаже кадровским капацитетом, односно да има
најмање 3 технички оспособљена запослена на рад на пословима који су предмет партије
Сви понуђачи из групе понуђача овом Изјавом, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђују и да су понуду у поступку јавне набавке услуга број
1.2.11. – Услуге одржавања возила, партија III – Лимарски и фарбарски радови,
поднели потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
Дана ____.____. 2020. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

_____________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Изјаву групе понуђача дужни су да потпишу и печатом овере сва овлашћена
лица понуђача из групе понуђача.
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VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДE СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНE
за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.2.11. – Услуге
одржавања возила, партија III – Лимарски и фарбарски радови
Број понуде
Назив понуђача/понуђача носиоца посла
Адреса седишта
Особа за контакт
Одговорна особа (потписник уговора)
Телефон и телефакс
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Електронска адреса (e-mail)
Предмет јавне набавке извршићемо:
(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција)
а) самостално;
б) са подизвођачима:
Назив подизвођача
Седиште (адреса и општина)подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач
поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
Назив подизвођача
Седиште (адреса и општина)подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач
поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
в) заједнички
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа
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Телефон
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Укупна цена услуга I до XII без ПДВ
________________________ динара

ПДВ

___________%

Укупна цена услуга I до XII са ПДВ
________________________ динара
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ___________ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана
отварања понуда.
ГАРАНТНИ РОК: ___________ месеци (не може бити краћи од 12 месеци) од извршених
лимарких и фарбарских радова.
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: __________ дана (не може бити дужи од 5 дана) од дана
пријема возила.
ОДЗИВ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НЕДОСТАТАКА: Максимално 2 дана од дана предаје
возила од стране Наручиоца.
РОК ПЛАЋАЊА: У року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног
по испоруци и инсталацији предметног добра.
НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ПРЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ, НА
АДРЕСИ УЛ. КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ ББ, ИЗВРШИ УВИД У ВОЗИЛА НА КОЈИМА
ТРЕБА ИЗВРШИТИ ОПИСАНЕ ЛИМАРКО-ФАРБАРСКЕ УСЛУГЕ.
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: САША КАРАЏИЋ, 060/0181235.
У Нишу, ____.____.2020.године

ПОНУЂАЧ
М.П.

_____________________
(потпис овлашћеног лица)
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИПИФАКЦИЈА УСЛУГА
I
Спецификација услуга лимарских и фарбарских радова доставног возила марке
Застава Ривал NI -227МЈ
Р.бр.
Опис услуга
Оквирне
Јединична цена Укупна цена
количине
без ПДВ-а
без ПДВ-а
1.
Поправка предњег десног степеника
1
2.
Поправка предњег левог степеника
1
3.
Поправка десног задњег стуба
1
4.
Поправка десене задње странице
1
5.

Поправка задњих врата

6.

Поправка задњег левог руба

1
1

7.

Поправка задње леве странице

1

8.

Замена предњег левог степеника
1

9.

Варење и заштита патоса у кабини
1

10.
11.

Варење алуминијума у товарном
простору
Варење патоса товарног простора

1
1

II
Спецификација услуга лимарских и фарбарских радова доставног возила марке
Застава Ривал NI -285-RL
Р.бр.
Опис услуга
Оквирне
Јединична цена Укупна цена
количине
без ПДВ-а
без ПДВ-а
1.
Варење патоса испод товарног
1
простора
2.
Поправка клизних врата и фарбање
1
III
Спецификација услуга лимарских и фарбарских радова доставног возила марке
Застава Ривал NI -267 SR
Р.бр.
Опис услуга
Оквирне
Јединична цена Укупна цена
количине
без ПДВ-а
без ПДВ-а
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1.

Поправка задњег везног лима
1
Варење алуминијума у товарном
простору
Поправка патоса товарног простора

1

4.

Поправка десене стране

1
1

5.

Поправка десног задњег руба

2.
3.

6.

Поправка леве стране

1
1

IV
Спецификација услуга лимарских и фарбарских радова доставног возила марке
Застава Ривал NI -081 ТЈ
Р.бр.
Опис услуга
Оквирне
Јединична цена Укупна цена
количине
без ПДВ-а
без ПДВ-а
1.
Поправка левог степеника
1
2.
Поправка десног степеника
1
3.
Варење товарног простора испод
клизних врата
1
4.
Варење алуминијумског патоса
1
5.
Фарбање крова у товарном простору
1
6.
Поправка клизних врата
1
7.
Варење и заштита испод задњег левог
руба (поткрила)
1
8.
Варење и заштита испод задњег
1
десног руба (поткрила)

V
Спецификација услуга лимарских и фарбарских радова доставног возила марке
Застава Ривал NI -046 AU
Р.бр.
1.

Опис услуга

Оквирне
количине

Јединична цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Поправка левог степеника
1
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2.

Поправка десног степеника
1

3.

Поправка леве стране возила

4.

Поправка задњег левог поткрила

5.

Варење алуминијума у товарном
простору
Варење товарног простора испод
алуминијумског патоса
Поправка предњег левог руба

1
1

6.
7.

1
1
1

8.

Поправка предњег десног руба
1

9.

Поправка левих предњих врата
1

10.

Поправка предњег браника
1
VI
Спецификација услуга лимарских и фарбарских радова доставног возила марке
Застава Ривал Путар NI -237 IX

Р.бр.
1.

Опис услуга

Оквирне
количине

Јединична цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Поправка патоса товарног простора
1

2.

Поправка предње хаубе
1

3.

Поправка левих врата

4.

Поправка десних врата

5.

Поправка патоса у кабини

6.

Поправка левог степеника

7.

Поправка десног степеника

1
1
1
1
1
8.

Поправка левог руба
1

9.

Поправка десног руба
1
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VII
Спецификација услуга лимарских и фарбарских радова доставног возила марке
Југо Флорида NI -327 ER
Р.бр.
1.
2.

Опис услуга
Поправка и фарбање предњег везног
лима
Поправка и фарбање предњег крила

Оквирне
количине

Јединична цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

1
1

3.

Поправка и фарбање предњих врата

4.

Поправка и фарбање задњег крила

5.

Поправка и фарбање задњих врата

6.

Поправка и фарбање бочних врата

7.

Поправка и фарбање левог прага

8.

Поправка и фарбање десног прага

1
1
1
1
1
1
9.
10.

Поправка и фарбање предњег
браника
Поправка и фарбање задњег браника

1
1

11.
12.

Варење и поправка патоса товарног
простора
Замена десног задњег руба

1
1

13.

Поправка левих врата и фарбање
1

14.

Поправка леве стране
1

15.

Поправка предње хаубе
1
VIII
Спецификација услуга лимарских и фарбарских радова доставног возила марке
NI -137 JĆ

Р.бр.
1.

Опис услуга

Оквирне
количине

Јединична цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Поправка задњег дела крова
1
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2.

Поправка десне стране
1

3.

Поправка клизних врата
1
IX
Спецификација услуга лимарских и фарбарских радова доставног возила марке
Фиат Дукато NI -327 LF

Р.бр.
1.

Опис услуга

Оквирне
количине

Јединична цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Поправка задње десне стране
1

2.

Поправка задњег браника
1

3.

Поправка предњег десног руба
1
X
Спецификација услуга лимарских и фарбарских радова доставног возила марке
Фиат Дукато NI -150 OD

Р.бр.

Опис услуга

1.

Поправка задњег десног руба

2.

Поправка предње маске возила

Оквирне
количине

Јединична цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

1
1
3.

Поправка предњег десног руба
1
XI
Спецификација услуга лимарских и фарбарских радова доставног возила марке
Фиат Дукато NI -213 KX

Р.бр.
1.

Опис услуга

Оквирне
количине

Јединична цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Поправка патоса товарног простора
1

2.

Поправка задњих врата
1

3.

Поправка десне старне возила

4.

Поправка задњег браника

1
1
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Фарбање предње хаубе

5.

1
Фарбање предњег дела крова

6.

1
Фарбање предњег десног крила

7.

1
Поправка прага бочних клизних врата

8.

1
XII
Спецификација услуга лимарских и фарбарских радова доставног возила марке
Форд транзит NI -213 GS
Р.бр.

Опис услуга

1.

Поправка предњег браника

2.

4.

Поправка и варење предње куке за
шлепање
Поправка и фарбање крова у
товарном простору
Шлепање возила

5.

Фарбање предње хаубе

6.

Фарбање предњег дела крова

7.

Фарбање предњег десног крила

8.

Поправка прага бочних клизних врата

Оквирне
количине

Јединична цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

1

3.

1
1
1
1
1
1
1

Укупна цена услуга од I до XII без ПДВ
ПДВ
Укупна цена услуга од I до XII са ПДВ

Дана ____.____. 2020. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
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IX МОДЕЛ УГОВОРА – ЈН бр.1.1.11. – Услуге одржавања возила, партија III –
Лимарски и фарбарски радови
На основу чл. 112 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015),
дана*.*.2020. године, закључује се
УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА,
ПАРТИЈА III – ЛИМАРСКИ И ФАРБАРСКИ РАДОВИ
између уговорних страна:
НАРУЧИЛАЦ:
Јавна предшколска установа
,,Пчелица,, Ниш, коју заступа
директор Светлана Митић (у
даљем тексту НАРУЧИЛАЦ), и
ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГЕ: „____________________________“
из ______________, ул._________
______________________________
кога заступа _________________,
(у даљем тексту Пружалац услуге).
Наручилац је Одлуком број * од *.*.2020. године Понуђачу – Пружаоцу услуге доделио
уговор о јавној набавци услуга након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности
број 1.2.11 – Услуге одржавања возила, партија III – Лимарски и фарбарски радови.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавке услуга одржавања возила у свему у складу са
Обрасцем понуде са Спецификацијом предмета набавке из усвојене понуде Пружалоца
услуга број ______________ од ___. ___. 2020. године.
Саставни део овог Уговора су:
Образац понуде са Спецификацијом предмета набавке
једнa бланко соло меница са меничним овлашћењем, захтев за регистрацију
менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог
од стране пословне банке и копијa картона депонованих потписа, као средство
обезбеђења за добро извршење посла.
Извођење лимарских и фарбарских услуга вршиће се по потреби, искључиво након
урађене процене квара и добијене сагласности од стране овлашћених лица Наручиоца.
Добављач ће извшити услуге из става 1. (заокружити и попунити):
а) самостално;
б) са подизвођачима:
___________________________________________ из __________________
__________________________________________ из __________________
в) заједнички, у групи са:
___________________________________________ из __________________
___________________________________________ из __________________
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ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 2.
Укупна цена услуга дата у понуди Пружаоца услуга за услуге из чл. 1. овог Уговора
износи _________________ динара без урачунатог пореза на додату вредност, односно
_________________ динара са урачунатим порезом на додату вредност.
Услуге из чл. 1. овог уговора дате су оквирно, због чега Наручилац задржава право
измене у погледу уговорених услуга у зависности од конкретних потреба, до укупно
уговорене вредности из става 1. овог члана.
Цена дата у понуди је фиксна за време трајања уговора.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 3.
Пружалац услуга је дужан да до тренутка закључења уговора, достави Наручиоцу
средство обезбеђења за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора без
ПДВ: једну бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница
Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке, попуњено,
печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.
Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг
извршења посла, Наручиолац може реализовати меницу на коју може унети износ од
највише 10% од вредности уговора без ПДВ.
Меничним овлашћењем овластити Наручиоца да меницу може да попуни на износ
од највише 10% од од вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно,
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима
поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да
дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну
Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана
истека рока за коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок
важења меничног обвлашћења за добро извршење посла у у говореном року мора да се
продужи.
Меницу за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
- уколико Пружалац услуга не испоштује одредбе уговора;
- уколико Пружалац услуга не врши испоруку добара на начин и у року дефинисаним
Уговором
- уколико Пружалац услуга не ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди.
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА
Члан 4.
Пружалац услуга ће тражене услуге обрачунавати према ценама датим у Обрасцу
понуде са Спецификацијом предмета набавке.
Члан 5.
Пружалац услуга се обавезује да стручно и квалитетно пружа услуге лимарских и
фарбарских радова на возилима Наручиоца. Добављач нуди наручиоцу приоритет у
пружању услуга сервисирања и поправке возила Наручиоца.
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Члан 7.
Пружалац услуга се обавезује да по преузимању возила сачини уредну
спецификацију пружених услуга са тачно утврђеном ценом и да о томе обавести
Наручиоца.
Члан 8.
Пружалац услуга гарантује да ће услуге лимарских и фарбарских радова изводити
квалитетно као и да их преда Наручиоцу у исправном стању.
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да, уколико Наручилац уочи неки недостатак по
извршеним лимарским и фарбарским радовима, о томе одмах, а најкасније у року од 3
дана по пруженој услузи, обавести Пружаоца услуга који ће уочени недостатак отклонити
без додатне надокнаде.
Члан 10.
Обавеза Пружаоца услуге је да лимарске и фарбарске раадове изведе у роковима
који су у складу са нормативом за тражене врсту услуге датим у Обрасцу понуде са
Спецификацијом предмета набавке.
Рок извршења услуга је _______________ дана (не може бити дужи од 5 дана).
Члан 11.
Пружалац услуга даје гаранцију за услуге поправке и сервисирања које важе
_____________ месеци (најамње 12 месеци).
Члан 12.
Уколико пружалац услуга не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима,
на начин и под условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати средство
обезбеђења предвиђено чл. 1. овог уговора.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 13.
Наручилац ће платити само услуге пружене на основу уредно сачињеног,
потписаног и печатом овереног Налога за поправку и сервисирање и у складу са наводима
из Налога.
Наручилац нема обавезу плаћања услуга које нису пружене на основу Налога за
извршење лимарских и фарбарских радова и/или према захтевима из Налога, те ни по ком
основу не може одговарати за радове извршене без Налога за поправку овереног од стране
овлашћених лица Наручиоца.
Плаћање за извршене услуге извршиће се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана
испостављања фактуре са спецификацијом пружених услуга и свом неопходном пратећом
документацијом, по сваком појединачном захтеву Наручиоца, уплатом на рачун пружаоца
услуга број ____________________ код __________________ банке.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
УГОВОРНЕ КАЗНЕ
Члан 14.
Ако Добављач не изврши услуге, траженог квалитета и у року предвиђеном у
захтеву Наручиоца, Наручилац ће зарачунати пенале у износу од 1% укупне цене услуга,
73/106

Конкурсна документација за јавну набавку добара мале вредности бр.1.2.11. Услуге
одржавања возила
чија испорука касни, за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ пенала зарачунатих
због кашњења може износити највише 10% од укупно уговорене цене.
Члан 15.
Уговор ступа на снагу даном потписивања.
Уговор важи годину дана од дана потписивања, односно до његове финансијске
реализације.
Члан 16.
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 решени споразумно решаваће Привредни суд у Нишу.
Члан 17.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих 2 (два) задржава
Наручилац, а 2 (два) Пружалац услуга.
За Наручиоца
Јавна предшколска установа ,,Пчелица'' Ниш
Директор
____________________
Светлана Митић

за Пружаоца услуга

____________________

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ
негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке.
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је
сагласан са садржином модела уговора.
Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити
наведени сви подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених радова без ПДВ и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде
достави споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење предметне јавне набавке, који поред осталих обавезних података наведених у тачки 7.
Упутсва понуђачима како да сачине понуду, садржи и податак о понуђачу који ће у име групе
потписати уговор. Наручилац ће попунити делове модела уговора означене * и у случају
заједничке понуде подаци о свим понуђачима из групе понуђача наћи ће се у оквиру дела уговора
„уговорне стране“.
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X 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 бр.1.2.11. Услуге одржавања
возила, партија III – Лимарски и фарбарски радови, 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.
Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно.
Дана ____.____. 2020. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА:
У случају да је понуђач у току припремања понуде имао трошкове израде узорке или
модела (ако су израђени у складу са техничким условима наручиоца) и трошкове
прибављања средства обезбеђења (ако понуђач тражи накнаду тих трошкова) исти је у
обавези да достави Образац трошкова припреме понуде – попуњен, печатом оверен и
потписан.
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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XI ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о платном промету („Сл.гласник РС“ бр.43/04, 62/06, 111/09 и
31/11) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената
платног промета
___________________________ , из ________________ , ______________________ ,
(назив правног лица)
( место)
(адреса)
________________ , _____________, _____________________
(Матични број)
(ПИБ)
(рачун)
код ____________________________ банке , доставља:
(рачун)
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК: Јавна предшколска установа “ Пчелица “ Ниш, текући рачун: 840 - 66266745;
за јавну набавку број 1.2.11. - Услуге одржавања возила, партија III – Лимарски и
фарбарски радови достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу,
серијски број:
_________________________________
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за
озбиљност понуде, можете попунити на износ од 10 % од укупне цене услуга из понуде
без урачунатог ПДВ, дате у нашој понуди бр. ______________од ____.____.2020. године,
тј.
на
износ
од
__________________
динара
и
словима
(____________________________________________________________________)
и
овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова,
вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања
са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно
друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника - Добављача,
статусних промена код Дужника - Добављача, оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење важи најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења
своју понуду;
- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о
јавној набавци;
- уколико понуђач коме је додељен уговор најкасније до тренутка закључења
уговора не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима
из конкурсне документације.
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.

..................................................................
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ПАРТИЈА IV – ВУЛКАНИЗИРАЊЕ ГУМА
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V ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________________________из ____________________, у поступку
јавне набавке услуга број 1.2.11. – Услуге одржавања возила, партија IV –
Вулканизирање гума, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:
Услов бр. 1: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл.75.ст.1.тач.1) Закона);
Услов бр. 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);
Услов бр. 3: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
(чл.75.ст.1.тач.4) Закона);
Услов бр. 4: да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75.ст.2) Закона);
Додатни услов брoj 1: да располаже пословним капацитетом, односно да је у
претходне три године (2019, 2018. и 2017.) пружио услуге које су исте или сличне
предмету јавне набавке у збирном финансијском износу од најмање 300.000 (тристотине
хиљада) динара без урачунатог ПДВ;
Додатни услов број 2: да располаже техничким капацитетом, односно:
- да има најмање две електричнe дизалицe, од којих једна мора бити носивости од
најмање 3,5 тона
- да је сервис на територији Града Ниша,
- поштује радно време које је предвидео и прописао произвођач за сваки сервис или
поправку,
Додатни услов брoj 3: да понуђач располаже кадровским капацитетом, односно да има
најмање 3 технички оспособљена запослена на рад на пословима који су предмет партије
Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
је понуду у поступку јавне набавке услуга број 1.2.11. – Услуге одржавања возила,
партија IV – Вулканизирање гума поднео потпуно независно и без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.
Понуђач
Дана ____.____. 2020. године
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
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VI ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA И ПОДИЗВОЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и
подизвођача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач __________________________________из ____________________ подизвођач/и
_______________________________________________ из ____________________
_______________________________________________ из ____________________
у поступку јавне набавке услуга број 1.2.11. – Услуге одржавања возила, партија IV –
Вулканизирање гума, испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:
Услов бр. 1: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл.75.ст.1.тач.1) Закона);
Услов бр. 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);
Услов бр. 3: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
(чл.75.ст.1.тач.4) Закона);
Услов бр. 4: да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75.ст.2) Закона);
Понуђач______________________________из ____________________ испуњава Додатни
услов брoj 2: да располаже техничким капацитетом, односно:
- да има најмање две електричнe дизалицe, од којих једна мора бити носивости од
најмање 3,5 тона,
- да је сервис на територији Града Ниша,
- поштује радно време које је предвидео и прописао произвођач за сваки сервис или
поправку,
Понуђач______________________________из ____________________ и подизвођач/и,
___________________________________________________ испуњавају заједно додатне
услове у погледу:
Додатни услов брoj 1: да располаже пословним капацитетом, односно да је у
претходне три године (2019, 2018. и 2017.) пружио услуге које су исте или сличне
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предмету јавне набавке у збирном финансијском износу од најмање 300.000 (трисотина
хиљада) динара без урачунатог ПДВ;
Додатни услов брoj 3: да понуђач располаже кадровским капацитетом, односно да има
најмање 3 технички оспособљена запослена на рад на пословима који су предмет партије.
Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује
да је понуду у поступку јавне набавке услуга број 1.2.11. – Услуге одржавања возила,
партија IV – Вулканизирање гума, поднели потпуно независно и без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____.____. 2020. године
М.П.

ПОНУЂАЧ
_______________________
(потпис овлашћеног лица)

М.П.

ПОДИЗВОЂАЧ
______________________
(потпис овлашћеног лица)

М.П.

ПОДИЗВОЂАЧ
_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Ову Изјаву овлашћено лице понуђача попуњава, заједно са свим овлашћеним
лицем/има подизвођачем/има потписује и оверава печатом, само уколико понуђач извршење
предметне јавне набавке делимично поверава подизвођачу/има.
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VII ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача из
групе понуђача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
Понуђачи из групе понуђача:
_____________________________________________ из ____________________
______________________________________________ из ____________________
_____________________________________________
из ____________________,
у поступку јавне набавке услуга број 1.2.11. – Услуге одржавања возила, партија IV –
Вулканизирање гума, испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:
Услов бр. 1: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл.75.ст.1.тач.1) Закона);
Услов бр. 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);
Услов бр. 3: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
(чл.75.ст.1.тач.4) Закона);
Услов бр. 4: да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75.ст.2) Закона);
да заједно испуњавају додатне услове прописане чл. 76.Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:
Додатни услов брoj 1: да располаже пословним капацитетом, односно да је у
претходне три године (2019, 2018. и 2017.) пружио услуге које су исте или сличне
предмету јавне набавке у збирном финансијском износу од најмање 300.000 (тристотина
хиљада) динара без урачунатог ПДВ;
Додатни услов број 2: да располаже техничким капацитетом, односно:
- да има најмање две електричнe дизалицe, од којих једна мора бити носивости од
најмање 3,5 тона;
- да је сервис на територији Града Ниша,
- поштује радно време које је предвидео и прописао произвођач за сваки сервис или
поправку,
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Додатни услов брoj 3: да понуђач располаже кадровским капацитетом, односно да има
најмање 3 технички оспособљена запослена за рад на пословима који су предмет партије.
Сви понуђачи из групе понуђача овом Изјавом, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђују и да су понуду у поступку јавне набавке услуга број
1.2.11. – Услуге одржавања возила, партија IV – Вулканизирање гума, поднели потпуно
независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____.____. 2020. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

_____________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Изјаву групе понуђача дужни су да потпишу и печатом овере сва овлашћена
лица понуђача из групе понуђача.
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VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДE СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНE
за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.2.11. – Услуге
одржавања возила, партија IV – Вулканизирање гума
Број понуде
Назив понуђача/понуђача носиоца посла
Адреса седишта
Особа за контакт
Одговорна особа (потписник уговора)
Телефон и телефакс
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Електронска адреса (e-mail)
Предмет јавне набавке извршићемо:
(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција)
а) самостално;
б) са подизвођачима:
Назив подизвођача
Седиште (адреса и општина)подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач
поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
Назив подизвођача
Седиште (адреса и општина)подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач
поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
в) заједнички
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа
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Телефон
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Укупна цена услуга без ПДВ
________________________ динара

ПДВ

___________%

Укупна цена услуга са ПДВ
________________________ динара
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ___________ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана
отварања понуда.
ГАРАНТНИ РОК: ___________ месеци (не може бити краћи од 6 месеци) од извршене
услуге.
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: __________ дана (не може бити дужи од 5 дана) од дана
пријема возила.
ОДЗИВ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НЕДОСТАТАКА: Максимално 2 дана од дана предаје
возила од стране Наручиоца.
РОК ПЛАЋАЊА: У року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног
по испоруци и инсталацији предметног добра.

У Нишу, ____.____.2020.године

ПОНУЂАЧ
М.П.

_____________________
(потпис овлашћеног лица)
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИПИФАКЦИЈА УСЛУГА
I
Р.бр.

Опис услуга
Замена гума на путничком
аутомобилу
Лепљење гума за путничи
аутомобила
Замена тубелес вентила за путнички
аутомобил
Балансирање точка за путнички
аутомобил
Замена гуме за теретно возило

1.
2.
3.
4.
5.

Оквирне
количине
42

Јединична цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

20
40
40
170

Лепљење гума теретно возило

20

Балансирање точка за теретно комби
возило
Замена гуменог вентила

100

Тубелес вентил

200

Балансирање алуминијумских фелни

10

Спољна поправка лаке теретне гуме

10

Поправка унутрашње гуме

10

Поправка тубелес гуме

30

5

Укупна цена услуга без ПДВ
ПДВ
Укупна цена услуга са ПДВ

Дана ____.____. 2020. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
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IX МОДЕЛ УГОВОРА – ЈН бр.1.1.11. – Услуге одржавања возила, партија IV –
Вулканизирање гума
На основу чл. 112 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015),
дана*.*.2020. године, закључује се
УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА,
ПАРТИЈА IV – ВУЛКАНИЗИРАЊЕ ГУМА
између уговорних страна:
НАРУЧИЛАЦ:
Јавна предшколска установа
,,Пчелица,, Ниш, коју заступа
директор Светлана Митић (у
даљем тексту НАРУЧИЛАЦ), и
ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГЕ: „____________________________“
из ______________, ул._________
______________________________
кога заступа _________________,
(у даљем тексту Пружалац услуге).
Наручилац је Одлуком број * од *.*.2020. године Понуђачу – Пружаоцу услуге доделио
уговор о јавној набавци услуга након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности
број 1.2.11 – Услуге одржавања возила, партија IV – Вулканизирање гума.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавке услуга одржавања возила у свему у складу са
Обрасцем понуде са Спецификацијом предмета набавке из усвојене понуде Пружалоца
услуга број ______________ од ___. ___. 2020. године.
Саставни део овог Уговора су:
Образац понуде са Спецификацијом предмета набавке
једнa бланко соло меница са меничним овлашћењем, захтев за регистрацију
менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог
од стране пословне банке и копијa картона депонованих потписа, као средство
обезбеђења за добро извршење посла.
Добављач ће извшити услуге из става 1. (заокружити и попунити):
а) самостално;
б) са подизвођачима:
___________________________________________ из __________________
__________________________________________ из __________________
в) заједнички, у групи са:
___________________________________________ из __________________
___________________________________________ из __________________
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
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Члан 2.
Укупна цена услуга дата у понуди Пружаоца услуга за услуге из чл. 1. овог Уговора
износи _________________ динара без урачунатог пореза на додату вредност, односно
_________________ динара са урачунатим порезом на додату вредност.
Услуге из чл. 1. овог уговора дате су оквирно, због чега Наручилац задржава право
измене у погледу уговорених услуга у зависности од конкретних потреба, до укупно
уговорене вредности из става 1. овог члана.
Цена дата у понуди је фиксна за време трајања уговора.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 3.
Пружалац услуга је дужан да до тренутка закључења уговора, достави Наручиоцу
средство обезбеђења за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора без
ПДВ: једну бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница
Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке, попуњено,
печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.
Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг
извршења посла, Наручиолац може реализовати меницу на коју може унети износ од
највише 10% од вредности уговора без ПДВ.
Меничним овлашћењем овластити Наручиоца да меницу може да попуни на износ
од највише 10% од од вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно,
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима
поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да
дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну
Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана
истека рока за коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок
важења меничног обвлашћења за добро извршење посла у у говореном року мора да се
продужи.
Меницу за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
- уколико Пружалац услуга не испоштује одредбе уговора;
- уколико Пружалац услуга не врши испоруку добара на начин и у року дефинисаним
Уговором
- уколико Пружалац услуга не ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди.
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА
Члан 4.
Пружалац услуга ће тражене услуге обрачунавати према ценама датим у Обрасцу
понуде са Спецификацијом предмета набавке.
Члан 5.
Пружалац услуга се обавезује да стручно и квалитетно пружа услуге
вулканизирања гума возила Наручиоца. Добављач нуди наручиоцу приоритет у пружању
услуга сервисирања и поправке возила Наручиоца.
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Члан 7.
Пружалац услуга се обавезује да по преузимању возила сачини уредну
спецификацију пружених услуга са тачно утврђеном ценом и да о томе обавести
Наручиоца.
Члан 8.
Пружалац услуга гарантује да ће услуге вулканизирања гума изводити квалитетно.
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да, уколико Наручилац уочи неки недостатак по
извршеном сервисирању или поправци возила, о томе одмах, а најкасније у року од 3 дана
по пруженој услузи, обавести Пружаоца услуга који ће уочени недостатак отклонити без
додатне надокнаде.
Члан 10.
Обавеза Пружаоца услуге је да вулканизирање гума на возилима изврши у
роковима који су дати у Обрасцу понуде са Спецификацијом предмета набавке.
Рок извршења услуга је _______________ дана (не може бити дужи од 5 дана).
Члан 11.
Пружалац услуга даје гаранцију за услуге поправке и сервисирања које важе
_____________ месеци (најамње 12 месеци).
Члан 12.
Уколико пружалац услуга не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима,
на начин и под условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати средство
обезбеђења предвиђено чл. 1. овог уговора.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 13.
Наручилац ће платити само услуге пружене на основу уредно сачињеног,
потписаног и печатом овереног Налога за аутодијагностику квара и у складу са наводима
из Налога.
Наручилац нема обавезу плаћања услуга које нису пружене на основу Налога за
аутодијагностику квара и/или према захтевима из Налога, те ни по ком основу не може
одговарати за поправке извршене без Налога за поправку овереног од стране овлашћених
лица Наручиоца.
Плаћање за извршене услуге извршиће се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана
испостављања фактуре са спецификацијом пружених услуга и свом неопходном пратећом
документацијом, по сваком појединачном захтеву Наручиоца, уплатом на рачун пружаоца
услуга број ____________________ код __________________ банке.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
УГОВОРНЕ КАЗНЕ
Члан 14.
Ако Добављач не изврши услуге, траженог квалитета и у року предвиђеном у
захтеву Наручиоца, Наручилац ће зарачунати пенале у износу од 1% укупне цене услуга,
чија испорука касни, за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ пенала зарачунатих
због кашњења може износити највише 10% од укупно уговорене цене.
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Члан 15.
Уговор ступа на снагу даном потписивања.
Уговор важи годину дана од дана потписивања, односно до његове финансијске
реализације.
Члан 16.
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 решени споразумно решаваће Привредни суд у Нишу.
Члан 17.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих 2 (два) задржава
Наручилац, а 2 (два) Пружалац услуга.
За Наручиоца
Јавна предшколска установа ,,Пчелица'' Ниш
Директор
____________________
Светлана Митић

за Пружаоца услуга

____________________

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ
негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке.
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је
сагласан са садржином модела уговора.
Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити
наведени сви подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених радова без ПДВ и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде
достави споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење предметне јавне набавке, који поред осталих обавезних података наведених у тачки 7.
Упутсва понуђачима како да сачине понуду, садржи и податак о понуђачу који ће у име групе
потписати уговор. Наручилац ће попунити делове модела уговора означене * и у случају
заједничке понуде подаци о свим понуђачима из групе понуђача наћи ће се у оквиру дела уговора
„уговорне стране“.
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X 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 бр.1.2.11. Услуге одржавања
возила, партија IV – Вулканизирање гума, 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.
Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно.
Дана ____.____. 2020. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА:
У случају да је понуђач у току припремања понуде имао трошкове израде узорке или
модела (ако су израђени у складу са техничким условима наручиоца) и трошкове
прибављања средства обезбеђења (ако понуђач тражи накнаду тих трошкова) исти је у
обавези да достави Образац трошкова припреме понуде – попуњен, печатом оверен и
потписан.
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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XI ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о платном промету („Сл.гласник РС“ бр.43/04, 62/06, 111/09 и
31/11) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената
платног промета
___________________________ , из ________________ , ______________________ ,
(назив правног лица)
( место)
(адреса)
________________ , _____________, _____________________
(Матични број)
(ПИБ)
(рачун)
код ____________________________ банке , доставља:
(рачун)
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК: Јавна предшколска установа “ Пчелица “ Ниш, текући рачун: 840 - 66266745;
за јавну набавку број 1.2.11. - Услуге одржавања возила, партија IV – Вулканизирање
гума достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број:
_________________________________
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за
озбиљност понуде, можете попунити на износ од 10 % од укупне цене услуга из понуде
без урачунатог ПДВ, дате у нашој понуди бр. ______________од ____.____.2020. године,
тј.
на
износ
од
__________________
динара
и
словима
(____________________________________________________________________)
и
овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова,
вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања
са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно
друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника - Добављача,
статусних промена код Дужника - Добављача, оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење важи најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења
своју понуду;
- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о
јавној набавци;
- уколико понуђач коме је додељен уговор најкасније до тренутка закључења
уговора не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима
из конкурсне документације.
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.

..................................................................
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ПАРТИЈА V - АУТОДИЈАГНОСТИКА КВАРА
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V ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________________________из ____________________, у поступку
јавне набавке услуга број 1.2.11. – Услуге одржавања возила, партија V –
Аутодијагностика квара, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:

Услов бр. 1: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл.75.ст.1.тач.1) Закона);
Услов бр. 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);
Услов бр. 3: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
(чл.75.ст.1.тач.4) Закона);
Услов бр. 4: да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75.ст.2) Закона);
Додатни услов брoj 1: да располаже пословним капацитетом, односно да је у
претходне три године (2019, 2018. и 2017.) пружио услуге које су исте или сличне
предмету јавне набавке у збирном финансијском износу од најмање 150.000 (стопедесет
хиљада) динара без урачунатог ПДВ;
Додатни услов број 2: да располаже техничким капацитетом, односно:
- да има најмање две електричнe дизалицe, од којих једна мора бити носивости од
најмање 3,5 тона,
- да је сервис на територији Града Ниша,
- поштује радно време које је предвидео и прописао произвођач за сваки сервис или
поправку,
Додатни услов брoj 3: да понуђач располаже кадровским капацитетом, односно да има
најмање 3 технички оспособљена запослена за рад на пословима који су предмет партије.
Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
је понуду у поступку јавне набавке услуга број 1.2.11. – Услуге одржавања возила,
партија V – Аутодијагностика квара поднео потпуно независно и без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Понуђач
Дана ____.____. 2020. године
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
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VI ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA И ПОДИЗВОЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и
подизвођача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач __________________________________из ____________________ подизвођач/и
_______________________________________________ из ____________________
_______________________________________________ из ____________________
у поступку јавне набавке услуга број 1.2.11. – Услуге одржавања возила, партија
партија V – Аутодијагностика квара, испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:
Услов бр. 1: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл.75.ст.1.тач.1) Закона);
Услов бр. 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);
Услов бр. 3: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
(чл.75.ст.1.тач.4) Закона);
Услов бр. 4: да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75.ст.2) Закона);
Понуђач______________________________из ____________________ испуњава додатни
услов брoj 2: да располаже техничким капацитетом, односно:
- да има најмање две електричне дизалице, од којих једна мора бити носивости од
најмање 3,5 тона,
- да је сервис на територији Града Ниша,
- поштује радно време које је предвидео и прописао произвођач за сваки сервис или
поправку,
Понуђач______________________________из ____________________ и подизвођач/и,
___________________________________________________ испуњавају заједно додатне
услове у погледу:
Додатни услов брoj 1: да располаже пословним капацитетом, односно да је у
претходне три године (2019, 2018. и 2017.) пружио услуге које су исте или сличне
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предмету јавне набавке у збирном финансијском износу од најмање 150.000 (стопедесет
хиљада) динара без урачунатог ПДВ;
Додатни услов брoj 3: да понуђач располаже кадровским капацитетом, односно да има
најмање 3 технички оспособљена запослена за рад на пословима који су предмет партије.
Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује
да је понуду у поступку јавне набавке услуга број 1.2.11. – Услуге одржавања возила,
партија V – Аутодијагностика квара, поднели потпуно независно и без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Дана ____.____. 2020. године
М.П.

ПОНУЂАЧ
_______________________
(потпис овлашћеног лица)

М.П.

ПОДИЗВОЂАЧ
______________________
(потпис овлашћеног лица)

М.П.

ПОДИЗВОЂАЧ
_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Ову Изјаву овлашћено лице понуђача попуњава, заједно са свим овлашћеним
лицем/има подизвођачем/има потписује и оверава печатом, само уколико понуђач извршење
предметне јавне набавке делимично поверава подизвођачу/има.

95/106

Конкурсна документација за јавну набавку добара мале вредности бр.1.2.11. Услуге
одржавања возила
VII ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача из
групе понуђача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
Понуђачи из групе понуђача:
_____________________________________________ из ____________________
______________________________________________ из ____________________
_____________________________________________
из ____________________,
у поступку јавне набавке услуга број 1.2.11. – Услуге одржавања возила, партија V –
Аутодијагностика квара, испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:
Услов бр. 1: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл.75.ст.1.тач.1) Закона);
Услов бр. 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);
Услов бр. 3: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
(чл.75.ст.1.тач.4) Закона);
Услов бр. 4: да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75.ст.2) Закона);
да заједно испуњавају додатне услове прописане чл. 76.Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:
Додатни услов брoj 1: да располаже пословним капацитетом, односно да је у
претходне три године (2019, 2018. и 2017.) пружио услуге које су исте или сличнеа
предмету јавне набавке у збирном финансијском износу од најмање 150.000 (стопедесет
хиљада) динара без урачунатог ПДВ;
Додатни услов број 2: да располаже техничким капацитетом, односно:
- да има најмање две електричне дизалице, од којих једна мора бити носивости од
најмање 3,5 тона,
- да је сервис на територији Града Ниша,
- поштује радно време које је предвидео и прописао произвођач за сваки сервис или
поправку,
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Додатни услов брoj 3: да понуђач располаже кадровским капацитетом, односно да има
најмање 3 технички оспособљена запослена за рад на пословима који су предмет партије.
Сви понуђачи из групе понуђача овом Изјавом, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђују и да су понуду у поступку јавне набавке услуга број
1.2.11. – Услуге одржавања возила, партија V – Аутодијагностика квара, поднели
потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____.____. 2020. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

_____________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Изјаву групе понуђача дужни су да потпишу и печатом овере сва овлашћена
лица понуђача из групе понуђача.
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VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДE СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНE
за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.2.11. – Услуге
одржавања возила, партија V – Аутодијагностика квара
Број понуде
Назив понуђача/понуђача носиоца посла
Адреса седишта
Особа за контакт
Одговорна особа (потписник уговора)
Телефон и телефакс
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Електронска адреса (e-mail)
Предмет јавне набавке извршићемо:
(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција)
а) самостално;
б) са подизвођачима:
Назив подизвођача
Седиште (адреса и општина)подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач
поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
Назив подизвођача
Седиште (адреса и општина)подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач
поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
в) заједнички
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа
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Телефон
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Укупна цена услуга без ПДВ
________________________ динара

ПДВ

___________%

Укупна цена услуга са ПДВ
________________________ динара
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ___________ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана
отварања понуда.
ГАРАНТНИ РОК: ___________ месеци (не може бити краћи од 6 месеци) од извршене
услуге.
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: __________ дана (не може бити дужи од 5 дана) од дана
пријема возила.
ОДЗИВ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НЕДОСТАТАКА: Максимално 2 дана од дана предаје
возила од стране Наручиоца.
РОК ПЛАЋАЊА: У року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног
по испоруци и инсталацији предметног добра.

У Нишу, ____.____.2020.године

ПОНУЂАЧ
М.П.

_____________________
(потпис овлашћеног лица)
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИПИФАКЦИЈА УСЛУГА
I
Р.бр.

Врста возила

Оквирне
количине
1

1.

Zastava Turbo Rival 35.10

2.

Zastava Florida Poli

1

3.

Zastava Fiat Punto

1

4.

Citroen Jumper

1

5.

VW Karavela

1

6.

Gazela

1

7.

Ford Tranzit

1

8.

Fiat Dukato Furgon

1

9.

Peugeot 407 Premium

1

Јединична цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена услуга без ПДВ
ПДВ
Укупна цена услуга са ПДВ

Дана ____.____. 2020. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
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IX МОДЕЛ УГОВОРА – ЈН бр.1.1.11. – Услуге одржавања возила, партија V –
Аутодијагностика квара
На основу чл. 112 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015),
дана*.*.2020. године, закључује се
УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА,
ПАРТИЈА V – АУТОДИЈАГНОСТИКА КВАРА
између уговорних страна:
НАРУЧИЛАЦ:
Јавна предшколска установа
,,Пчелица,, Ниш, коју заступа
директор Светлана Митић (у
даљем тексту НАРУЧИЛАЦ), и
ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГЕ: „____________________________“
из ______________, ул._________
______________________________
кога заступа _________________,
(у даљем тексту Пружалац услуге).
Наручилац је Одлуком број * од *.*.2020. године Понуђачу – Пружаоцу услуге доделио
уговор о јавној набавци услуга након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности
број 1.2.11 – Услуге одржавања возила, партија V – Аутодијагностика квара.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавке услуга одржавања возила у свему у складу са
Обрасцем понуде са Спецификацијом предмета набавке из усвојене понуде Пружалоца
услуга број ______________ од ___. ___. 2020. године.
Саставни део овог Уговора су:
Образац понуде са Спецификацијом предмета набавке
једнa бланко соло меница са меничним овлашћењем, захтев за регистрацију
менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог
од стране пословне банке и копијa картона депонованих потписа, као средство
обезбеђења за добро извршење посла.
Поправка возила вршиће се по потреби, искључиво након урађене процене квара и
добијене сагласности од стране овлашћених лица Наручиоца.
Добављач ће извшити услуге из става 1. (заокружити и попунити):
а) самостално;
б) са подизвођачима:
___________________________________________ из __________________
__________________________________________ из __________________
в) заједнички, у групи са:
___________________________________________ из __________________
___________________________________________ из __________________
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ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 2.
Укупна цена услуга дата у понуди Пружаоца услуга за услуге из чл. 1. овог Уговора
износи _________________ динара без урачунатог пореза на додату вредност, односно
_________________ динара са урачунатим порезом на додату вредност.
Услуге из чл. 1. овог уговора дате су оквирно, због чега Наручилац задржава право
измене у погледу уговорених услуга у зависности од конкретних потреба, до укупно
уговорене вредности из става 1. овог члана.
Цена дата у понуди је фиксна за време трајања уговора.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 3.
Пружалац услуга је дужан да до тренутка закључења уговора, достави Наручиоцу
средство обезбеђења за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора без
ПДВ: једну бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница
Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке, попуњено,
печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.
Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг
извршења посла, Наручиолац може реализовати меницу на коју може унети износ од
највише 10% од вредности уговора без ПДВ.
Меничним овлашћењем овластити Наручиоца да меницу може да попуни на износ
од највише 10% од од вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно,
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима
поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да
дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну
Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана
истека рока за коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок
важења меничног обвлашћења за добро извршење посла у у говореном року мора да се
продужи.
Меницу за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
- уколико Пружалац услуга не испоштује одредбе уговора;
- уколико Пружалац услуга не врши испоруку добара на начин и у року дефинисаним
Уговором
- уколико Пружалац услуга не ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди.
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА
Члан 4.
Пружалац услуга ће тражене услуге обрачунавати према ценама датим у Обрасцу
понуде са Спецификацијом предмета набавке.
Члан 5.
Пружалац услуга се обавезује да стручно и квалитетно пружа услуге
аутодијагностике возила Наручиоца. Добављач нуди наручиоцу приоритет у пружању
услуга сервисирања и поправке возила Наручиоца.
Члан 7.
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Пружалац услуга се обавезује да по преузимању возила сачини уредну
спецификацију пружених услуга са тачно утврђеном ценом и да о томе обавести
Наручиоца.
Члан 8.
Пружалац услуга гарантује да ће услуге аутодијагностике изводити квалитетно.
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да, уколико Наручилац уочи неки недостатак по
извршеној услузи о томе одмах, а најкасније у року од 3 дана по пруженој услузи,
обавести Пружаоца услуга који ће уочени недостатак отклонити без додатне надокнаде.
Члан 10.
Обавеза Пружаоца услуге је да аутодијагностику квара на возилима изведе у
роковима који су у складу да нормативом за тражене врсту услуге датим у Обрасцу
понуде са Спецификацијом предмета набавке.
Рок извршења услуга је _______________ дана (не може бити дужи од 5 дана).
Члан 11.
Уколико пружалац услуга не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима,
на начин и под условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати средство
обезбеђења предвиђено чл. 1. овог уговора.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 12.
Наручилац ће платити само услуге пружене на основу уредно сачињеног,
потписаног и печатом овереног Налога за аутодијагностику квара и у складу са наводима
из Налога.
Наручилац нема обавезу плаћања услуга које нису пружене на основу Налога за
поправку и сервисирање и/или према захтевима из Налога, те ни по ком основу не може
одговарати за поправке извршене без Налога за поправку овереног од стране овлашћених
лица Наручиоца.
Плаћање за извршене услуге извршиће се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана
испостављања фактуре са спецификацијом пружених услуга и свом неопходном пратећом
документацијом, по сваком појединачном захтеву Наручиоца, уплатом на рачун пружаоца
услуга број ____________________ код __________________ банке.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
УГОВОРНЕ КАЗНЕ
Члан 14.
Ако Добављач не изврши услуге, траженог квалитета и у року предвиђеном у
захтеву Наручиоца, Наручилац ће зарачунати пенале у износу од 1% укупне цене услуга,
чија испорука касни, за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ пенала зарачунатих
због кашњења може износити највише 10% од укупно уговорене цене.
Члан 15.
Уговор ступа на снагу даном потписивања.
Уговор важи годину дана од дана потписивања, односно до његове финансијске
реализације.
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Члан 16.
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 решени споразумно решаваће Привредни суд у Нишу.
Члан 17.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих 2 (два) задржава
Наручилац, а 2 (два) Пружалац услуга.
За Наручиоца
Јавна предшколска установа ,,Пчелица'' Ниш
Директор
____________________
Светлана Митић

за Пружаоца услуга

____________________

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ
негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке.
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је
сагласан са садржином модела уговора.
Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити
наведени сви подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених радова без ПДВ и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде
достави споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење предметне јавне набавке, који поред осталих обавезних података наведених у тачки 7.
Упутсва понуђачима како да сачине понуду, садржи и податак о понуђачу који ће у име групе
потписати уговор. Наручилац ће попунити делове модела уговора означене * и у случају
заједничке понуде подаци о свим понуђачима из групе понуђача наћи ће се у оквиру дела уговора
„уговорне стране“.
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X 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 бр.1.2.11. Услуге одржавања
возила, партија V – Аутодијагностика квара, 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.
Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно.
Дана ____.____. 2020. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА:
У случају да је понуђач у току припремања понуде имао трошкове израде узорке или
модела (ако су израђени у складу са техничким условима наручиоца) и трошкове
прибављања средства обезбеђења (ако понуђач тражи накнаду тих трошкова) исти је у
обавези да достави Образац трошкова припреме понуде – попуњен, печатом оверен и
потписан.
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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XI ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о платном промету („Сл.гласник РС“ бр.43/04, 62/06, 111/09 и
31/11) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената
платног промета
___________________________ , из ________________ , ______________________ ,
(назив правног лица)
( место)
(адреса)
________________ , _____________, _____________________
(Матични број)
(ПИБ)
(рачун)
код ____________________________ банке , доставља:
(рачун)
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК: Јавна предшколска установа “ Пчелица “ Ниш, текући рачун: 840 - 66266745;
за јавну набавку број 1.2.11. - Услуге одржавања возила, партија V – Аутодијагностика
квара достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број:
_________________________________
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за
озбиљност понуде, можете попунити на износ од 10 % од укупне цене услуга из понуде
без урачунатог ПДВ, дате у нашој понуди бр. ______________од ____.____.2020. године,
тј.
на
износ
од
__________________
динара
и
словима
(____________________________________________________________________)
и
овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова,
вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања
са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно
друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника - Добављача,
статусних промена код Дужника - Добављача, оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење важи најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења
своју понуду;
- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о
јавној набавци;
- уколико понуђач коме је додељен уговор најкасније до тренутка закључења
уговора не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима
из конкурсне документације.
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П
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