ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
др.В.Маринковића бр. 4, 31000 Ужице
 (031) 563-150, факс: (031) 563-147
e-mail: zavoduzice@mts.rs

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА
ОДРЖАВАЊE СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА И ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2020

Maj 2020. године

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНбр.13/2020

1/ 85

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
др.В.Маринковића бр. 4, 31000 Ужице
 (031) 563-150, факс: (031) 563-147
e-mail: zavoduzice@mts.rs
Датум: 04.05.2020.
Број: 1883
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – НАБАВКА УСЛУГА
ОДРЖАВАЊE СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА И ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА
ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 1. ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА MARKE
VOLKSWAGEN, PARTIJA 2.
ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА MARKE PEUGEOT,
ПАРТИЈА 3. ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА МАРКЕ CHEVROLET У
ГАРАНТНОМ РОКУ, ПАРТИЈА 4. ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА МАРКЕ DACIA,
ПАРТИЈА 5. ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА МАРКЕ DACIA У ГАРАНТНОМ РОКУ,
ПАРТИЈА 6. ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА МАРКЕ ШКОДА У ГАРАНТНОМ
ПЕРИОДУ, ПАРТИЈА 7. УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА, ПАРТИЈА 8.
ПРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА, ПАРТИЈА 9. ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ
ЈН бр. 13/2020

Конкурсна документација садржи:

Поглавље
I
II

III

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Позив за подношење понуда
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
опис добара, радова или услуга, начин спровођења
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок
извршења, место извршења или испоруке добара,
евентуалне додатне услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Критеријуми за избор најповољније понуде

Страна
3
4

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНбр.13/2020

6

7
14
22
59
82
83
84

2/ 85

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Завод за јавно здравље Ужице
Адреса: Ужице, др Веселина Маринковића 4
Интернет страница: www.zavodue.org.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 13/2020 су услуге – набавка услуга одржавања
службених возила и техничког прегледа по партијама: партија 1. одржавање возила
marke volkswagen, партија 2. одржавање возила marke Peugeot, партија 3. одржавање
возила марке Chevrolet у гарантном року, партија 4. одржавање возила марке Dacia,
партија 5. одржавање возила марке Dacia у гарантном року, партија 6. Одржавање
возила Шкода у гарантном року, партија 7. Услуге техничког прегледа, партија 8. Услуге
прања службених возила, партија 9. Вулканизерске услуге

5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт:
- Смиља Ћосић, службеник за јавне набавке, тел. 031-563-150
- Дарко Јокић, стручни члан, 064/85-77-516
Е - mail адреса: smilja.cosic@zavodue.rs
број факса: 031/563-147
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ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
др Веселина Маринковића, 31000 Ужице
телефон/факс:031/563-150
e-mail:zavoduzice@mts.rs
Лице за контакт: Смиља Ћосић
Лице овлашћено за потписивање: др Влатка Стевановић
Матични број: 07190298
Шифра делатности:8690
ПИБ: 101780900
Текући рн. 84017966759
који се води код Министарства
финансија Управе за трезор
РС Филијала Ужице

II ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке: набавка услуга одржавања службених возила и техничког
прегледа по партијама: партија 1. одржавање возила marke volkswagen,
партија 2. одржавање возила marke Peugeot, партија 3. одржавање возила
марке Chevrolet у гарантном року, партија 4. одржавање возила марке Dacia,
партија 5. одржавање возила марке Dacia у гарантном року, партија 6.
Одржавање возила Шкода у гарантном року, партија 7. Услуге техничког
прегледа, партија 8. Услуге прања службених возила, партија 9.
Вулканизерске услуге
Услови за учествовање у поступку:
Право учешћа на огласу имају сви понућачи који испуњавају услове за учешће у
поступку из члана 75. Закона о јавним набавкама као и додатне услове утврђене
конкурсном документацијом наручиоца.
Уз понуду заинтересовани понуђачи треба да доставе доказе о испуњености
услова утврђених конкурсном документацијом. Испуњеност услова из члана 75. Закона
о јавним набавкама понуђач доказује документима из члана 77. Закона о јавним
набавкама, према обрасцу за оцену испуњености услова
Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку,
као и начин доказивања испуњености услова.
Испуњеност услова доказује се потписивањем изјаве понуђача о испуњености услова
из члана 77. став 4. а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи
од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, с тим да наведе који су то докази.
Наручилац ће одбити понуду понуђача за кога поседује доказе да има негативне
референце у складу са одредбама члана 82. Закона о јавним набавкама.
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Додела уговора
ће се извршити применом критеријума „економски
најповољније понуде“ сагласно одредбама чл.85. Закона о јавним набавкама.
Понуђачи су у обавези да своје понуде доставе наручиоцу на оригиналном обрасцу за
појединачну јавну набавку и то најкасније до 10 часова последњег дана истека рока за
подношење понуда до 13.05.2020.
Уколико последњи дан за подношење понуда пада у нерадни дан наручиоца, сматраће
се благовременом понуда примљена од стране наручиоца првог наредног радног дана
наручиоца до 10 часова.
Непотпуне и неблаговремено достављене понуде неће се разматрати.
Понуде са варијантама нису дозвољене.
Поступак јавног отварања понуда биће спроведен одмах по истеку рока за достављање
понуда, са почетком у 10,15 часова последњег дана рока за подношење понуда и то 13.05.2020.
у седишту наручиоца, у ул. др Веселина Маринковића 4, у Ужицу, у канцеларији правника.
Представник понуђача који присуствује јавном отварању понуда мора предати
наручиоцу овлашћење оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица.
Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети у оквирном року од 10 дана од дана
отварања понуда.
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. Закона
о јавним набавкама
Телефонски бројеви на које можете добити детаљне информације су: 031-563-150, особа за
контакт Смиља Ћосић.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС УСЛУГА НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Предмет набавке су услуге одржавања службених возила и техничког прегледа по
партијама.
Одржавање возила подразумева одржавање у гарантном и вангарантном року.
Услуге ће се пружати на период од 12 месеци од дана закључења уговора о јавној
набавци.
Сви уграђени делови и утрошена мазива морају бити одговарајућег квалитета са
укљученом гаранцијом од 6 месеци.
Место извршења услуга –пословни простор испоручиоца услуга.
Понуда мора бити комплетна за сваку партију, односно да садржи све тражене
услуге, а у противном иста ће се сматрати неприхватљивом и одбиће се без даљег
разматрања.
Списак возила Завода за јавно здравље Ужице:
Редни
број
Врста возила
Број шасије
PEUGEOT,
PARTNER
COURT NV 1.6 (dizel)

VF37A9HTCAJ529490

Година
производње
2010

WV1ZZZ2KZ9X054244

2009

UU1BSDA1P47021689

2012

UU1BSDAEP42108573

2009

4.

VW CADDY, 2.0 MP-TIF 3.2
(dizel)
DACIA
SANDERO
AMBIENCE
1.2
16V
(benzin)
DACIA SANDERO ambiance
1.4, (benzin)
DACIA , LOGAN VAN, 1.6,
(benzin)

UU1FSD13545667495

2011

5.

DACIA
DASTER
AMBIANCE 1.5DCI 110
CHEVROLET, AVEO LT 1,3
D
CHEVROLET, AVEO LT
+1,3 D
CHEVROLET АVEO LT 1,3
D
Dacia sandero life 1.2 16V
Dacia sandero life 1.2 16V
Dacia Daster ambiance 1.5
DCI
Škoda, Fabia combi ambition
Škoda, Fabia combi ambition

UU1HSDJ9653746981

2015

KL1TF48R9CB155325

2013

KL1TF48R9CB124424

2013

KL1TF48R9CB125701

2013

UU15SDE3355313099
UU15SDE3356395165
UU1HSDJ9G58983458

2016
2016
2017

TMBJM2NJ3HZ096476
TMBJP2N3J2124659

2016
2018

1.

2.
3.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13
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14
15

Dacia Logan MCV 1.0
Škoda Karoq Ambition 1.6
TDI

UU1K5220662044972
TMBJG4NU0L2007865

2019
2019
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да 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);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2.
Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чл. 76. Закона, и то:
додатни услов за партије 1-6.
да је понуђач овлашћени сервисер од стране произвођача опреме за услугу за
коју подноси понуду (за партију 5. и партију 6.)
да поседује одговарајући радни простор сервисну радионицу и простор за
безбедно чување возила у кругу радионице.
Да поседује средства и опрему за рад који су неопходни за пружање предметне
услуге (сервисна места, стубне дизалице, апарат за пуњење климе, дијагностику,
апарат за варење)
додатни услов за партију 8. и 9.
да поседује одговарајући радни простор сервисну радионицу и простор за
безбедно чување возила у кругу радионице.
Да поседује средства и опрему за рад који су неопходни за пружање предметне
услуге
да има најмање 2 запослена радника која раде на пословима који су предмет
набавке за који се подноси понуда.
1.1.

-

-

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
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1.3.

1.4.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне
јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем
Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом
конкурсном документацијом, осим додатног услова:
1. партију 5. и партију 6. да је понуђач овлашћени сервисер од стране
произвођача опреме за услугу за коју подноси понуду, који доказује
достављањем: фотокопије овлаћшења, ауторизације, изјаве или слично
произвођача опреме да је овлашћени сервисер за возила марке Шкода
партија 5. и марке Дачиа за партију 6.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V
одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица 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.
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.

,
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке услуга одржавања службених возила и техничког прегледа по
партијама: партије од 1.- 6. (навести партију) број 13/2020, испуњава све услове из чл.
75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);
6) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношење понуда (чл. 75. ст. 2. Закона).
додатни услови:
1) да поседује одговарајући радни простор, сервисну радионицу и
простор за безбедно чување возила у кругу радионице.
2) Да поседује средства и опрему за рад који су неопходни за пружање
предметне услуге (сервисна места, стубне дизалице, апарат за пуњење климе,
дијагностику, апарат за варење)
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести
назив
понуђача] у поступку јавне набавке услуга одржавања службених возила и техничког
прегледа по партијама: за партију 8. и партију 9. број 13/2020, испуњава све услове из
чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);
7) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношење понуда (чл. 75. ст. 2. Закона).
додатни услови:
1) да поседује одговарајући радни простор сервисну радионицу и
простор за безбедно чување возила у кругу радионице.
2) Да поседује средства и опрему за рад који су неопходни за пружање
предметне услуге
3)да има најмање 2 запослена радника која раде на пословима који су
предмет набавке за који се подноси понуда.
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач
_____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке услуга одржавања службених возила и техничког
прегледа по партијама: за партије 1-6. број 13/2020, испуњава све услове из чл. 75. и 76.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);
8) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношење понуда (чл. 75. ст. 2. Закона).
додатни услови:
1) да поседује одговарајући радни простор, сервисну радионицу и
простор за безбедно чување возила у кругу радионице.
2) Да поседује средства и опрему за рад који су неопходни за пружање
предметне услуге (сервисна места, стубне дизалице, апарат за пуњење климе,
дијагностику, апарат за варење)
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач
_____________________________________________[навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке услуга одржавања службених возила и
техничког прегледа по партијама: за партију 8. и партија 9. број 13/2020, испуњава све
услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом
за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);
9) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношење понуда (чл. 75. ст. 2. Закона).
додатни услови:
1) да поседује одговарајући радни простор сервисну радионицу и простор
за безбедно чување возила у кругу радионице.
2) Да поседује средства и опрему за рад који су неопходни за пружање
предметне услуге
3)да има најмање 2 запослена радника која раде на пословима који су
предмет набавке за који се подноси понуда.
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач ће на оригиналном обрасцу понуде унети све захтеване податке.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Завод за јавно здравље Ужице, улица, др Веселина
Маринковића бр. 4, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – услуге
одржавања службених возила и техничког прегледа по партијама, ЈН бр. 13/2020
- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 13.05.2020. до 10 часова.
Непотпуне, неблаговремене и незатворене понуде се неће разматрати
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и
сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
1. Доказе о испуњености обавезних услова и додатних услова (према
Упутству како понуђач доказује испуњеност услова):
- изјава о испуњености услова,
3. Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке - уколико понуду подноси група понуђача
4. Образац понуде – попуњен, оверен и потписан
5. Опис предмета набавке, оверен и потписан
6. Модел уговора – попуњен, оверен и потписан
7. Образац трошкова припреме понуде
8. Образац изјаве о независној понуди
3.ПАРТИЈЕ
Набавка је обликована по партијама и то:
партија 1. одржавање возила marke volkswagen, партија 2. одржавање возила marke
Peugeot, партија 3. одржавање возила марке Chevrolet у гарантном року, партија 4.
одржавање возила марке Dacia, партија 5. одржавање возила марке Dacia у гарантном
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року, партија 6. Одржавање возила Шкода у гарантном року, партија 7. Услуге
техничког прегледа, партија 8. Услуге прања службених возила, партија 9.
Вулканизерске услуге.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Завод за јавно здравље
Ужице, ул. др Веселина Маринковића бр. 4, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуга – услуге одржавања службених возила и
техничког прегледа, ЈН бр. 13/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуга – услуге одржавања службених возила и
техничког прегледа, ЈН бр. 13/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку (услуга – услуге одржавања службених возила и
техничког прегледа, ЈН бр. 13/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – услуге одржавања службених
возила и техничког прегледа, ЈН бр. 13/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6)
Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
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.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)], рок плаћања не краћи од 15 а ни дужи
од 90 дана, рачунајући од дана уредно примљеног рачуна за пружене услуге
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)
Пружање услуга ће се вршити на период од 12 месеци од дана потписивања уговора.
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Рок извршења услуге за редован сервис не дужи од 1 дана од пријема возила на сервис
Рок извршења услуге за ванредан сервис не дужи од 2 дана, од пријема возила на
сервис.
Рок извршења услуге је исти дан након пријема возила у пословни простор
испоручиоца, а у току радног дана од 8,00 до 16,00 часова, за партију 7.
Место извршења услуге је пословни простор испоручиоца услуга
9.4. Захтев у погледу рока 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 на може мењати
понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке,
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ
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Заинтересовано лице може, у писаном облику : путем поште на адресу наручиоца,
Завод за јавно здравље Ужице, Ужице, ул др Веселина Маринковића бр.4, електронском
поштом на smilja.cosic@zavodue.rs, тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 13/2020
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски
најповољнија понуда“.
Наручилац ће одбити све понуде као неприхватљиве које имају битне недостатке у
складу са чланом 106.ЗЈН.
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17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда, у оквиру исте партије, буду имале исти број пондера,
Уговор ће бити додељен оној понуди у којој је исказан дужи гарантни рок за партије 1
до 5. односно краћи рок извршења услуге за партију 7.

18. 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.
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији,а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља препорученом пошиљком са
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу
јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења
захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права
је 5 дана од објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха:
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник:
Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
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20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга
одржавања и техничког прегледа возила по партијама: партија 1. одржавање возила
marke volkswagen, ЈН број 13/2020
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

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

1)

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

2)

који

ће

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

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

1)

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

2)

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

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
ПАРТИЈА 1. ВОЗИЛА МАРКЕ VOLKSWAGWN-VW caddy
ТАБЕЛА 1.
ред.
број
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

назив делова

јед.мере

Моторно уље kastrol или
одговарајуће
филтер уља

кол.

л

1

ком

1

ком
ком
ком
гар
гар
гар
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ком

1

ком
ком
ком
ком
ком

1
1
1
1
1

јед.цена без ПДВ-а

филтер ваздуха
филтер нафте
филтер климе
диск плочице-предње
диск плочице-задње
сет квачила
спона
лежај точка
јабучица
амортизер предњи
Реглер алтернатора
Носач четкица алнасера
сајла ручне
Задњи лонац ауспуха
Предњи лонац ауспуха
стабилизатор
силен блок виљушке
(предњи и задњи)
силен блокови задњег
моста
задња кочиона клешта
предње диск плочице
задње диск плочице
грејач мотора
инјектор (дизна)
УКУПНО
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ПАРТИЈА 1. ВОЗИЛА МАРКЕ VOLKSWAGWN-VW caddy
ТАБЕЛА 2.
ред.
назив услуге
број

Н/Ч
број

1.
2

замена Моторног уља
замена филтера уља

3
4
5
6

замена филтер ваздуха
замена филтер нафте
замена филтер климе
замена диск плочицепредње
замена диск плочицезадње
замена сет квачила
пуњење климе у кабини
и расхладном уређају
замена споне
замена лежаја точка
замена јабучице
Замена предњег
амортизера
ремонт алтеранора
ремонт алансера
замена Носача четкица
замена сајле ручне
Замена Задњег лонца
ауспуха
замена Предњег лонца
ауспуха
замена Носача за
резервну гуму
замена стоп светло
петих врата
замена стабилизатора
реглажа трапа
УКУПНО

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19.
20.
21.
22.
23.

цена услуге по
једном норма
часу

Укупна
вредност без
ПДВ-а

Цена норма часа за механичарске услуге:____________динара без ПДВ-а.
Цена норма часа за електричарске услуге:____________динара без ПДВ-а.
Услуга шлепања по км:______________динара без ПДВ-а.
Удаљеност сервиса од седишта наручиоца, Ужице, др Веселина Маринковића 4 је
______км
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Рок извршења услуге редован сервис (не дужи од 1 дана) је:_______дана, од пријема
возила на сервис
Рок извршења услуге ванредан сервис (не дужи од 2 дана) је:_______дана, од пријема
возила на сервис
Услови плаћања: Плаћање ће се извршити по извршеном послу, у року од _____ дана
(не краћи од 15 а ни дужи од 90 дана) рачунајући од дана уредно примљеног рачуна за
пружене услуге
Гарантни рок за извршене услуге и уграђене делове и мазива ( не краћи од 6 месеци од
примопредаје) је:________ месеци.
Место пружања услуге
______________________________________________________(уписати потпуну
адресу)
Рок важења понуде_____дана.

ДАТУМ
_______________

М.П.

ПОНУЂАЧ
_________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНбр.13/2020

27/ 85

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга
одржавања службених возила по партијама партија 2. одржавање возила marke Peugeot,
ЈН број 13/2020
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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ПАРТИЈА 2. ВОЗИЛА МАРКЕ PEUGEOT
Peugeot partner
ТАБЕЛА 1.
р.број
назив артикла
1.

2.

3.

4.
5
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
18.
19.
20.
21.
22.
23
24

јед.мере

кол.

л

1

ком

1

ком

1

ком

1

филтер нафте
филтер климе

ком

1

дискови предњи
дискови задњи

ком
ком

1
1

диск плочице-предње
диск плочице-задње
сет квачила
пуњење климе
спона
лежај точка,предњи
јабучица
амортизер предњи
сајла ручне
Задњи лонац ауспуха
Предњи лонац ауспуха
амортизер задњи
Лежај точка, задњи
Стабилизатори
моторчић за избацивање
течности шофершајбне
УКУПНО

гар
гар
гар
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Моторно уље Total activaQartz или одговарајуће
филтер уља

филтер ваздуха

јед.цена без ПДВ-а
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ТАБЕЛА 2.
р.број
назив артикла

1.
2.
3.
4.

Н/Ч
број

цена услуге
по једном
норма часу

Укупна
вредност без
ПДВ-а

Замена Моторног уље
замена филтер уља
филтер ваздуха
замена филтер нафте
замена филтер климе

5
пуњење климе
6.
замена диск плочицепредње
замена диск плочицезадње
9.
замена сета квачила
10.
замена спона
12.
замена лежаја точка
13
замена јабучице
14.
Замена предњег
амортизера
15.
Замена амортизера
16.
замена Реглер
алтернатора
17.
замена Носача четкица
18.
замена сајле ручне
19.
замена –Задњи лонац
ауспуха
20.
Замена –Предњи лонац
ауспуха
21
Замена задњег
амортизера
22.
Замена задњег лежаја
точка,
23.
Замена стабилизатора
24
Крпљење и варење
25
ремонт алансера
26
ремонт алтернатора
27
реглажа трапа
УКУПНО УСЛУГЕ
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Цена норма часа за механичарске услуге:____________динара без ПДВ-а.
Цена норма часа за електричарске услуге:____________динара без ПДВ-а.
Услуга шлепања по км:______________динара без ПДВ-а
Удаљеност сервиса од седишта наручиоца, Ужице, др Веселина Маринковића 4 је
______км
Рок извршења услуге редован сервис (не дужи од 1 дана) је:_______дана, од пријема
возила на сервис
Рок извршења услуге ванредан сервис (не дужи од 2 дана) је:_______дана, од пријема
возила на сервис
Услови плаћања: Плаћање ће се извршити по извршеном послу, у року од ___ дана (не
краћи од 15 а ни дужи од 90 дана) рачунајући од дана уредно примљеног рачуна за
пружене услуге
Гарантни рок за извршене услуге и уграђене делове и мазива ( не краћи од 6 месеци од
примопредаје) је:________ месеци.
Место пружања услуге
______________________________________________________(уписати потпуну
адресу)
Рок важења понуде_____дана.

ДАТУМ
_______________

М.П.

ПОНУЂАЧ
_________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга
одржавања службених возила и техничког прегледа по партијама: партија 3. одржавање
возила марке Chevrolet, ЈН број 13/2020
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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ПАРТИЈА 3. ВОЗИЛА МАРКЕ CHEVROLET
ТАБЕЛА 1.
CHEVROLET AVEO LT 1,3
ред.
број
назив артикла
1.
Филтер уља
2.
филтер ваздуха
3.
филтер полена
4.
Моторно уље GM
5.
кугла оригинал GM
6.
Диск плочице,предње
7.
Филтер горива
8.
Диск плочице, задње
9.
Стабилизатори
10.
пакнови
11.
амортизер, предњи
12.
амортизер , задњи
13.
грејач
14.
лежај точка, предњи
15.
лежај точка, задњи
16
сет ланца и ланчаника
17
опруга амортизера
УКУПНО

јед.мере
ком
ком
ком
л
гар
гар
л
гар
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

кол.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

јед.цена без
ПДВ-а

ПАРТИЈА 3. ВОЗИЛА МАРКЕ CHEVROLET
ТАБЕЛА 2.
CHEVROLET AVEO LT 1,3
ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12

назив артикла

Н/Ч
број

цена услуге по
једном норма
часу

Укупна
вредност
без ПДВ-а

замена Филтер уља
замена филтер ваздуха
замена филтер полена
замена Моторног уља
замена Диск плочица
замена Филтер горива
замена стабилизатори
замена метлице брисача
предње
замена пакнова
замена лежаја точка,
предњи
замена лежаја точка,
задњи
замена амортизера
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13
14

замена грејача
крпљење и варење
издувног система
15
реглажа трапа
16
ремонт алансера
17
ремонт алтернатора
18
замена опруге
амортизера
19
замена ланца и
ланчаника
20
реглажа трапа
УКУПНО УСЛУГЕ
Цена норма часа за механичарске услуге:____________динара без ПДВ-а.
Цена норма часа за електричарске услуге:____________динара без ПДВ-а.
Услуга шлепања по км:______________динара без ПДВ-а.
Удаљеност сервиса од седишта наручиоца, Ужице, др Веселина Маринковића 4 је
______км
Рок извршења услуге редован сервис (не дужи од 1 дана) је:_______дана, од пријема
возила на сервис
Рок извршења услуге ванредан сервис (не дужи од 2 дана) је:_______дана, од пријема
возила на сервис
Услови плаћања: Плаћање ће се извршити по извршеном послу, у року од ___ дана (не
краћи од 15 а ни дужи од 90 дана) рачунајући од дана уредно примљеног рачуна за
пружене услуге
Гарантни рок за извршене услуге и уграђене делове и мазива ( не краћи од 6 месеци од
примопредаје) је:________ месеци.
Место пружања услуге
______________________________________________________(уписати потпуну
адресу)
Рок важења понуде_____дана.
ДАТУМ
_______________

М.П.

ПОНУЂАЧ
_________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга
одржавања службених возила и техничког прегледа по партијама: партија 4. одржавање
возила марке Dacia, ЈН број 13/2020
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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ПАРТИЈА 4. ВОЗИЛА МАРКЕ DACIA
DACIA SANDERO AMBIENCE 1.2
ТАБЕЛА1.
ред.
Назив
број
1.
филтер климе
2.
филтер уља
3.
филтер ваздуха
4.
диск плочице-предње+предњи
дискови
5
пакнови +цилиндри и добоши
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16.
17.
18.
19.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

јед.
мере
ком
ком
ком
гар
гар

кол.

јед.цена без ПДВ-а

1
1
1
1
1

спона + носач споне (шипка)
ком
1
лежај точка, предњи и задњи
ком
1
јабучица
ком
1
ПК каиш са затезачима
ком
1
сајла ручне
ком
1
моторно уље одговарајуће Elf
ком
1
10W -40
сет квачила
ком
1
предњи лагер точка
ком
1
сет зупчастог каиша
ком
1
зглоб полуосовине
ком
амортизери предњи+шоље са
ком
1
прес лагерима
амортизери задњи +шоље са прес
ком
1
лагерима
штос гуме и прахобрани
ком
1
сајла ручне
ком
1
УКУПНО I
DACIA SANDERO LIFE 1.2 16V
Филтер ваздуха
филтер климе
филтер уља
Диск плочице, предње
сензор точка
моторно уље, одговарајуће ELF
дискови
предњи амортизери
задњи амортизери

DACIA SANDERO 1.4
ред.
Назив
број

ком
1
ком
1
ком
1
ком
1
ком
1
л
1
ком
1
ком
1
ком
1
УКУПНО II

јед.
мере

кол.

једин.цена без
ПДВ-а
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1.
2.

филтер ваздуха
филтер уља

ком
ком

1
1

3.

лежај точка, задњи и предњи

ком

1

4.

ком

1

5.

моторно уље одговарајуће Elf
10W -40
задњи лонац ауспуха

ком

1

6.
7.
8.
9.
10.
11.

пакнови+цилиндри и добоши
диск плочице
јабучица
сајле ручне
спона + носач споне
предњи дискови

гар
гар

1
1

ком
ком
ком

1
1
1

УКУПНО III
DACIA LOGAN VAN 1.6
ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1.
2.
3.

Назив
злоб точка
лежај точка, предњи
спона+носач споне (шипка)
лежај точка,задњи
јабучица
амортизер, предњи
Задњи лонац ауспуха
Предњи лонац ауспуха
моторно уље одговарајуће Elf
10W -40
амортизер, задњи
филтер уља
филтер ваздуха
филтер климе
шоље амортизера са прес
лагерима
штос гуме и прахобрани
предњи дискови
диск плочице
сет квачила
сет зупчастог каиша са пумпом
ПК каиш са затезачима
сајла ручне
УКУПНО IV
DACIA DASTER AMBIENCE 1.5
филтер климе
филтер уља
филтер ваздуха

јед.
мере
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

кол.

ком
ком
ком
ком
ком

1
1
1
1
1

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

1
1
1
1
1
1
1

ком
ком
ком

1
1
1

једи.
цена без ПДВ-а

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18

филтер нафте
моторно уље
диск плочице-предње, предњи
дискови
пакнови, цилиндри+ добоши
лежај точка, предњи
лежај точка, задњи
предњи амортизери
задњи амортизери
штос гуме и прахобрани
шоље амортизера са прес
лагерима
зглоб полуосовине
сајла ручне
сет зупчастог са пумпом воде
ПК каиш са затезачем
спона + носач споне

ком
л
гар

1
1
1

гар
ком
ком
ком
ком
ком
ком

1
1
1
1
1
1
1

ком
ком
ком
ком
ком

1
1
1
1
1

УКУПНО V
УКУПНО I+ УКУПНО II+ УКУПНО III + УКУПНО IV
+ УКУПНО V

DACIA SANDERO AMBIENCE 1.2
ТАБЕЛА 2. УСЛУГЕ
ред.
Назив
број
1.
2.

4.

сервис климе са пуњењем
сервис возила (замена уља и
свих филтера)
замена диск плочице-предње
+дискови
замена пакнова + цилиндара

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13.
14.

замена спона
замена лежаја точка
замена јабучица
замена амортизера
замена сајле ручне
ремонт алансера
замена квачила
замена предњег лагера точка
крпљене и варење издувног

3.

Н/Ч
број

цена услуге по
једном норма
часу

Укупна
вредност без
ПДВ-а
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15
16.
17.
18.
19.

система
замена сета зупчастих каиша
замена ПК каиша са
затезачима
замена зглоба полуосовине
ремонт алтернатора
реглажа трапа

2.

УКУПНО УСЛУГЕ I
DACIA SANDERO 1.4
Назив
Н/Ч
цена услуге по
број
једном норма
часу
сервис возила (замена уља и
свих филтера)
замена зглоба полуосовине

3.

замена сета зупчастог каиша

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

замена пакнова
замена спона
замена јабучица
ремонт алтернатора
ремонт анласера
замена споне и носача
крпљене и варење издувног
система
реглажа трапа

ред.
број
1.

11.

Укупна
вредност без
ПДВ-а

УКУПНО УСЛУГЕ II
DACIA SANDERO LIFE 1.2 16V
1.
замена филтера ваздуха
2.
замена филтера климе
3.
замена филтера уља
4.
замена диск плочице, предње
5.
замена сензора точка
6.
замена моторног уља
7.
пуњење климе
8.
ремонт аналсера
9.
ремонт алтернатора
10.
замена задњег амортизера
11
реглажа трапа
12.
замена предњег амортизера
УКУПНО УСЛУГЕ III
DACIA LOGAN VAN 1.6
ред.
Назив
Н/Ч
цена услуге по
Укупна
број
број
једном норма
вредност без
часу
ПДВ-а
1.
сервис возила (замена уља
и свих филтер)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ред.
број
1
2
3
4
5
6
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

замена зглоба точка
замена сета квачила
сервис са пуњењем климе
замена спона
замена лежаја точка
замена јабучице
замена предњег амортизера
Замена задњег амортизера
ремонт алтернатора
ремонт анласера
замена Задњег лонца
ауспуха
замена Предњег лонца
ауспуха
замена сета зупчастогса
пумпом воде
замена сајли
крпљене и варење издувног
система
замена задњег амортизера
реглажа трапа
УКУПНО УСЛУГА IV
DACIA DASTER AMBIENCE 1.5
Назив
Н/Ч
цена услуге по
број
једном норма
часу
сервис возила са заменом уља
и свих филтера
замена амортизера
замена диск плочице-предње+
дискови
замена пакнова
замена лежај точка, предњи
замена лежај точка, задњи
ремонт анласера
ремонт алтернатора
замена сета зупчастог са
пумпом воде
замена ПК каиша са
затезачима
замена сајли ручне
сервис са пуњењем климе
замена грејача
замена инјектора
ремонт алтернатора
замена задњег амортизера
реглажа трапа

Укупна
вредност без
ПДВ-а
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УКУПНО УСЛУГА V
УСЛУГЕ УКУПНО I+ УКУПНО II+ УКУПНО III+ УКУПНО IV +
УКУПНО V

Цена норма часа за механичарске услуге:____________динара без ПДВ-а.
Цена норма часа за електричарске услуге:____________динара без ПДВ-а.
Услуга шлепања по км:______________динара без ПДВ-а.
Удаљеност сервиса од седишта наручиоца, Ужице, др Веселина Маринковића 4 је
______км
Рок извршења услуге редован сервис (не дужи од 1 дана) је:_______дана, од пријема
возила на сервис
Рок извршења услуге ванредан сервис (не дужи од 2 дана) је:_______дана, од пријема
возила на сервис
Услови плаћања: Плаћање ће се извршити по извршеном послу, у року од ___ дана (не
краћи од 15 а ни дужи од 90 дана) рачунајући од дана уредно примљеног рачуна за
пружене услуге
Гарантни рок за извршене услуге и уграђене делове и мазива ( не краћи од 6 месеци од
примопредаје) је:________ месеци.
Место пружања услуге
______________________________________________________(уписати потпуну
адресу)
Рок важења понуде_____дана.

ДАТУМ
_______________

М.П.

ПОНУЂАЧ
_________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга
одржавања службених возила и техничког прегледа по партијама: партија 5. одржавање
возила марке DACIA у гарантном року, ЈН број 13/2020.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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ПАРТИЈА 5. ВОЗИЛА МАРКЕ DACIA У ГАРАНТНОМ РОКУ
DACIA DASTER AMBIENCE 1.5
ТАБЕЛА 1. ДЕЛОВИ
ред.
Назив
јед.
кол.
јед.
број
мере
цена без ПДВ-а
1.
Филтер климе
ком
1
2.
Филтер уља
ком
1
3.
Филтер ваздуха
ком
1
4.
Филтер нафте
ком
1
5.
Диск плочице предње
гар
1
6.
Сензор точка
ком
1
7.
моторно уље одговарајуће Elf
ком
1
10W -40
8.
спона и носач споне
ком
1
9.
дискови
1
УКУПНО I
DACIA LOGAN MCV 1.0
1.
Филтер ваздуха
ком
1
2.
филтер климе
ком
1
3.
филтер уља
ком
1
4.
Диск плочице
ком
1
5.
филтер горива
ком
1
6.
моторно уље, одговарајуће
л
1
ELF
УКУПНО II
УКУПНО I + УКУПНО II

ПАРТИЈА 5. ВОЗИЛА МАРКЕ DACIA У ГАРАНТНОМ РОКУ
DACIA DASTER AMBIENCE 1.5
ТАБЕЛА 2. УСЛУГА
ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11

Назив услуге

Н/Ч
број

цена услуге
по једном
норма часу

Укупна
вредност
без ПДВ-а

замена филтера климе
замена филтера уља
замена филтера ваздуха
замена филтера нафте
замена Диск плочице предње
замена сензора точка
замена моторног уља
Пуњење климе
ремонт аналсера
ремонт алтернатора
реглажа трапа
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УКУПНО I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

DACIA LOGAN MCV 1.0
замена филтера ваздуха
замена филтера климе
замена филтера уља
замена диск плочица
замена филтера горива
замена моторног уља
пуњење климе
ремонт аналсера
ремонт алтернатора
реглажа трапа
УКУПНО II
УКУПНО I + УКУПНО II

Цена норма часа за механичарске услуге:____________динара без ПДВ-а.
Цена норма часа за електричарске услуге:____________динара без ПДВ-а.
Удаљеност сервиса од седишта наручиоца, Ужице, др Веселина Маринковића 4 је
______км
Рок извршења услуге редован сервис (не дужи од 1дана) је:_______дана, од пријема
возила на сервис.
Рок извршења услуге ванредан сервис (не дужи од 2 дана) је:_______дана, од пријема
возила на сервис
Услови плаћања: Плаћање ће се извршити по извршеном послу, у року од ____ дана (не
краћи од 15 а ни дужи од 90 дана) рачунајући од дана уредно примљеног рачуна за
пружене услуге
Гарантни рок за извршене услуге и уграђене делове и мазива ( не краћи од 6 месеци од
примопредаје) је:________ месеци.
Место пружања услуге
______________________________________________________(уписати потпуну
адресу)
Рок важења понуде_____дана ( не краћи од 30 дана).
ДАТУМ
_______________

М.П.

ПОНУЂАЧ
_________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга
одржавања службених возила и техничког прегледа по партијама: партија 6. одржавање
возила марке škoda у гарантном року, ЈН број 13/2020.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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ПАРТИЈА 6. ВОЗИЛА МАРКЕ ŠKODA fabia combi ambition У ГАРАНТНОМ
РОКУ
ТАБЕЛА 1. ДЕЛОВИ
ред.
Назив
број
1.
Филтер полена
2.
Филтер уља
3.
Филтер ваздуха
4.
Филтер нафте
5.
Диск плочице
6.
моторно уље одговарајуће Elf
10W -40
7.
пакнови
8.
велики сервис
9.
метлице брисача, предње

јед.
мере
ком
ком
ком
ком
гар
ком

кол.

јед.
цена без ПДВ-а

1
1
1
1
1
1

ком
1
ком
ком
1
УКУПНО I

ŠKODA KAROQ У ГАРАНТНОМ РОКУ
ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

Назив

јед.
мере

кол.

јед.
цена без ПДВ-а

Филтер полена
Филтер уља
Филтер ваздуха
Филтер нафте
Адитив за дизел
УКУПНО II
УКУПНО I + УКУПНО II

ПАРТИЈА 6. ВОЗИЛА МАРКЕ ŠKODA fabia combi ambition У ГАРАНТНОМ
РОКУ
ТАБЕЛА 2. УСЛУГА
ред.
број

Назив услуге

Н/Ч
број

цена услуге
по једном
норма часу

Укупна
вредност
без ПДВ-а

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

замена филтера полена
замена филтера уља
замена филтера ваздуха
замена филтера нафте
замена Диск плочице предње
замена моторног уља
Пуњење климе
УКУПНО I
ŠKODA KAROQ У ГАРАНТНОМ РОКУ
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ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назив услуге

Н/Ч
број

цена услуге
по једном
норма часу

Укупна
вредност
без ПДВ-а

замена филтера полена
замена филтера уља
замена филтера ваздуха
замена филтера нафте
замена моторног уља
Пуњење климе

УКУПНО II
УКУПНО I + УКУПНО II
Цена норма часа за механичарске услуге:____________динара без ПДВ-а.
Цена норма часа за електричарске услуге:____________динара без ПДВ-а.
Удаљеност сервиса од седишта наручиоца, Ужице, др Веселина Маринковића 4 је
______км
Рок извршења услуге редован сервис (не дужи од 1дана) је:_______дана, од пријема
возила на сервис.
Рок извршења услуге ванредан сервис (не дужи од 2 дана) је:_______дана, од пријема
возила на сервис
Услови плаћања: Плаћање ће се извршити по извршеном послу, у року од ____ дана (не
краћи од 15 а ни дужи од 90 дана) рачунајући од дана уредно примљеног рачуна за
пружене услуге

Гарантни рок за извршене услуге и уграђене делове и мазива ( не краћи од 6 месеци од
примопредаје) је:________ месеци.
Место пружања услуге
______________________________________________________(уписати потпуну
адресу)
Рок важења понуде_____дана ( не краћи од 30 дана).
ДАТУМ
_______________

М.П.

ПОНУЂАЧ
_________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга
одржавања службених возила и техничког прегледа по партијама: партија 7 . Услуге
техничког прегледа, ЈН број 13/2020.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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ПАРТИЈА 7. ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА
Ред.
бр.

Марка и тип возила

Регистра
ција

Година
произв
одње

K
W

cm3

Број шасије

Носивост
за
теретна
возила

1.

Dacia Sandero
ambiance 1.4
Volkswagen Caddy
furgon 2.1 SD
Peugeot Partner Court
NV 1.6 HDI
Dacia Logan Van 1.6

UE 044I V

2009.

55

1390

-

UE045ĆO

2009.

51

1968

UE 020AŠ

2010.

1560

UE
051AH
UE 051
KF
UE 065 ĆI

2011.

55.
2
62

2012.

55

1149

2013

70

1248

UE 065
CH
UE 071
BS
UE 088
MS
UE 106
JA
UE 088BS

2013

70

1248

UU1BSDA
EP42108573
WV1ZZZ2
KZ9X054244
VF37A9HT
CAJ529490
UU1FSF13545
667495
UU1BSDA1P4
7021682
KL1TF48R9C
B155325
KL1TF49R9C
B124424

2015

81

1461

UU1HSDJ965374
6981

-

2016

66

1588

TMBJM2NJ3
HZ096476

-

2018

66

2017

80

1461

-

UE 071 AI

2016

54

1449

UU1HSDJ9G5
8983458
UU15SDE335
5313099

UE 079 AJ

2016

54

1449

-

UE 123DZ

2019

85

1598

UE 108LX

2018

70

999

UU15SDE335
6395165
TMBJG4NU0
L2007865
UU1K5220662
044972

2.
3.
4.
5.
6.

Dacia Sandero Story
1.2
Chevrolet Aveo 1.3 D

7.

Chevrolet Aveo 1.3 D

8.

Dacia Daster
ambiance 1.5DCI 110
Škoda, Fabia combi
ambition
Škoda, Fabia combi
ambition
Dacia Daster
ambiance 1.5 DCI
Dacia sandero life 1.2
16V

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dacia sandero life 1,2
16V
Škoda Karoq
Ambition 1.6 TDI
Dacia Logan MCV
1.0

1598

Цена
техничког
прегледа по
возилу у
динарима
без ПДВ-а

680
480
800
-

-

-

Цена је фиксна и у себи садржи све припадајуће трошкове.
Рок за извршење услуге техничког прегледа возила (не дуже од 2 дана)_______дана, од
позива наручиоца.
Рок плаћања ____ дана (не краћи од 15 а ни дужи од 90 дана) од дана службеног
пријема рачуна.
Место пружања услуге ___________________________________________(уписати
тачну адресу)
Удаљеност места пружања услуге од седишта наручиоца Ужице, др Веселина
Маринковића 4 је __________км.
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Рок важења понуде_____дана.
ДАТУМ
_______________

М.П.

ПОНУЂАЧ
_________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга
одржавања и техничког прегледа возила по партијама: партија 8. услуге прања возила,
ЈН број 13/2020
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

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

1)

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

2)

који

ће

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

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

1)

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

2)

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

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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ПАРТИЈА 8. ПРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА
Ред.
бр.

Марка и тип возила

1.
2.
3.

Прање возила споља
Прање и чишћење возила изнутра
Дубинско прање возила по једном
седишту
УКУПНО

Јед. цена по
ком. без
ПДВ-а

Јед. цена по
ком. са ПДВом

Цена је фиксна и у себи садржи све припадајуће трошкове.
Рок за извршење услуге је исти дан након пријема возила у пословни простор
испоручиоца, а у току радног дана од 8,00 до 16,00 часова.
Рок плаћања ( не краћи од 15 , а ни дужи од 90 дана) ______ дана, од дана службеног
пријема рачуна.
Место пружања услуге ___________________________________________(уписати
тачну адресу)
Удаљеност сервиса за прање од седишта наручиоца Ужице, др Веселина Маринковића
4 је __________км.
Рок важења понуде ( не краћи од 30 дана)_____дана од дана јавног отварања.

ДАТУМ
_______________

М.П.

ПОНУЂАЧ
_________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга
одржавања и техничког прегледа возила по партијама: партија 9. услуге вулканизирања,
ЈН 13/2020
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

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

1)

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

2)

који

ће

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

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

1)

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

2)

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

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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ПАРТИЈА 9. УСЛУГЕ ВУЛКАНИЗИРАЊА
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Марка и тип возила

МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА ГУМЕ
ПОПРАВКА ТУБЕЛЕС ГУМЕ
ТУБЕЛЕС ВЕНТИЛ СА ЗАМЕНОМ
БАЛАНСИРАЊЕ ГУМА
РЕГЛАЖА ТРАПА (ПУТНИЧКА ВОЗ.)
ПЕЧЕЊЕ ГУМЕ
УКУПНО

Јед. мере

Јед. цена по
без ПДВ-а

Јед. цена по са
ПДВ-ом

КОМ
КОМ
КОМ
КОМ
КОМ
КОМ

Цена је фиксна и у себи садржи све припадајуће трошкове.
Рок за извршење услуге је исти дан након пријема возила у пословни простор
испоручиоца, а у току радног дана од 8,00 до 16,00 часова.
Рок плаћања ( не краћи од 15 ) ______ дана а ни дужи од 90 дана, од дана службеног
пријема рачуна.
Место пружања услуге ___________________________________________(уписати
тачну адресу)
Удаљеност сервиса за прање од седишта наручиоца Ужице, др Веселина Маринковића
4 је __________км.
Рок важења понуде ( не краћи од 30 дана)_____дана од дана јавног отварања.

ДАТУМ
_______________

М.П.

ПОНУЂАЧ
_________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О НАБАВЦИ
Услуга oдржавања и поправке возила са набавком и уградњом делова по
партијама: партија 1. Возила марке Volkswagen
Између:
1.Завода за јавно здравље Ужице, Ужице, ул. др Веселина Маринковића 4, мат.бр.
07190298, ПИБ 101780900, рачун бр. 840-179667-59 који се води код Министарства
финансија – Управе за трезор Ужице, кога заступа в.д. директора др Влатка Стевановић,
као корисника услуга и
2._____________________________________________________________________
(тачан назив и адреса)
шифра делатности _______________, матични бр.______________________
ПИБ_____________________,рачун
бр.
____________________,
код
_________________ Банке кога заступа директор ______________________, као
пружалац услуга
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је регулисање међусобних односа уговорних страна у вези
набавке услуге одржавања возила марке Volkswagen.
Техничка документација
Члан 2.
Сва добра која се уграђају морају бити оригинална, потпуно нова и
неупотребљавана, без икаквих оштећења или мана и у потпуности морају
испуњавати техничке и технолошке норме и карактеристике према техничкој
спецификацији произвођача.
Цена
Члан 3.
Укупна уговорена цена предметних услуга износи_________________динара без
ПДВ-а. (Уговорена вредност је лимитирана износом процењене вредности партије
која је предмет уговора и коју попуњава Наручилац)
Јединичне цене дате у Обрасцу понуде су фиксне за све време важења уговор.
Понуда пружаоца бр .________од _____________године је саставни део овог
уговора
За уграђене делове и услуге које нису обухваћене обрасцем понуде Пружалац
услуга се обавезује да након потписивања уговора достави важећи ценовник по којима
ће исте фактурисати.
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Финансијским планом за
2020. Реализација уговора у 2020. години, вршиће се до висине одобрених срестава на
позицији у финансијском плану за ту намену, а у складу са Законом којим се уређује
буџет за 2020.
За део реализације уговора који се односи на 2021. годину, реализација уговора
ће зависити од обезбеђења стредстава предвиђених финансијским планом за 2021.
годину.
Место и рокови сервисирања возила
Члан 4.
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Место сервисирања возила је сервисна просторија Пружаоца услуге на
адреси________________________________________________________________.
Рок за отварање радног налога и започињање пружања услуге возила тече од
момента пријема возила у сервис Пружаоца услуге.
Рок за извршење услуге код редованог сервиса возила је __________од дана
пријема возила на сервис
Рок за извршење услуге код вандредног сервиса возила је _______од дана
пријема возила на сервис. У изузетним случајевима, као последица недостатка
резервних делова рок се може продужити највише за наредних 7 дана
Гаранција за извршени рад и уграђене делове и материјал
Члан 5.
Пружалац услуге даје гаранцију за извршену услугу, уграђене резервне делове и
материјал и то _________месеци од дана извршења услуге односно уградње.
Обавезе даваоца услуга
Члан 6.
Пружалац услуге се обавезује:
- да услуге извршава под условима из конкурсне документације и достављене понуде;
- поправку возила обави стручно, квалитетно у складу са добрим пословним обичајима,
правилима и стандардима струке;
- угради оригиналне(према препоруци произвођача возила) нове и некоришћене
резервне делове,
- за свако возило на којем је извршена услуга испоставља посебан радни налог који је
основ за фактурисање. Уз радни налог пружалац услуга доставља Наручиоцу
декларацију са бар кодом уграђених резервних делова;
- сваку интервенцију упише у књигу одржавања са техничким описом извршених
услуга
- да хитно, најкасније наредног дана од пријема захтева Наручиоца прими возило и
реши рекламације за одмах уочене као и накнадно видљиве недостатке;
- У случају када вредност услуге на возилу прелази износ од 20% тржишне вредности
новог модела возила, обустави сервисирање возила ни о истом обавести Наручиоца;
- уколико је потребна замена резервних делова који нису специфицирани у Понуди
достави допунску спецификацију у погледу врсте, обима квалитета и цене на писмену
сагласност Наручиоцу а све у складу са важећеим ценовником Пружаоца услуге.
Члан 7.
Уколико испоручилац не испуни своје обавезе у роковима из члана 4. дужан је да
за сваки дан закашњења плати наручиоцу 0,5% од вредности испоручених добарауслуга, с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 10% уговорене вредности
из члана 3.
Приликом исплате наручилац ће умањити износ на рачуну у случају кашњења
испоруке за износ уговорене казне дефинисане ставом 1. овог члана или упутити налог
да му испоручилац уплати износ у висини уговорне казне.
За умањење новчаног износа рачуна из разлога наведених у претходном ставу
наручилац није обавезан да тражи сагласност испоручиоца али је дужан да га у року од
8 (осам) дана писмено обавести о разлозима извршеног умањења.
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Обавезе и права наручиоца
Члан 8.
Наручилац услуга се обавезује да на име извршених услуга из члана 2. овог
уговора, плати Пружаоцу услуга цену за извршење услуга по вредностима фактура за
сваку сукцесивно извршену услуга, у року од _____дана рачунајући од дана уредно
примљеног рачуна за пружене услуге.
Овлашћени представник наручиоца оверава радне налоге, по потреби надзире
извршење радова, контролише међусобно уговорену документацију и врши друге
послове важне за реализацију овога уговора;
Уколико извршене услуге не одговарају уговореним услугама, односно имају
видљиве мане, одбије пријем возила и захтева поновно извршење услуга;
У случају накнадно видљивих недостатака у гарантном периоду, обавести
пруижаоца услуга и захтева поновно извршење услуга и то најкасније наредног дана
од дана пријема рекламације.
Наручилац има право на накнаду штете у случају да је иста настала као
последица уградње неквалитетних резервних делова или неквалитетно извршених
услуга.
Члан 9.
Наручилац се обавезује да даваоцу услуга плати затезну камату по Закону о
висини стопе затезне камате за непоштовање рока плаћања из члана 6. овог уговора.
Посебне одредбе
Члан 10.
Уговор ступа на снагу даном потписа од стране Пружаоца и Наручиоца и важи
1 годину.
Члан 11.
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор уколико давалац
услуга не поступа у складу са одредбама овог уговора.
Уговор се сматра раскинутим даном пријема обавештења, којим наручилац
обавештава даваоца услуга да раскида овај уговор.
Члан12.
Пружалац услуга може једнострано раскинути уговор уколико наручилац не
испуњава своје обавезе које се односе на члан 6. овог уговора, по истеку рока од 30
дана од дана обавештења наручиоца да раскида уговор.
Члан 13.
За све што није предвиђено овим уговором примениће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 14
У случају спора по овом уговору надлежан је Привредни суд у Ужицу.
Члан 15
Уговор је сачињен у 6 истоветних примерака, 4 примерка за наручиоца услуга и
2 за испоручиоца.
ЗА ПРУЖАОЦА
ДИРЕКТОР
____________________________ м.п

ЗА НАРУЧИОЦА
ВД ДИРЕКТОРА
др Влатка Стевановић
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МОДЕЛ УГОВОРАО НАБАВЦИ
Услуга oдржавања службених возила по партијама: партија 2. Возила марке
Peugeot
Између:
1.Завода за јавно здравље Ужице, Ужице, ул. др Веселина Маринковића 4, мат.бр.
07190298, ПИБ 101780900, рачун бр. 840-179667-59 који се води код Министарства
финансија – Управе за трезор Ужице, кога заступа в.д. директора др Влатка Стевановић,
као корисника услуга и
2._____________________________________________________________________
(тачан назив и адреса)
шифра делатности _______________, матични бр.______________________
ПИБ_____________________,рачун
бр.
____________________,
код
_________________ Банке кога заступа директор ______________________, као
даваоца услуга
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је регулисање међусобних односа уговорних страна у вези
набавке услуге одржавања и поправке возила марке Peugeot са набавком и уградњом
резервних делова
Техничка документација
Члан 2.
Сва добра која се уграђају морају бити оригинална, потпуно нова и
неупотребљавана, без икаквих оштећења или мана и у потпуности морају
испуњавати техничке и технолошке норме и карактеристике према техничкој
спецификацији произвођача.
Цена
Члан 3.
Укупна уговорена цена предметних услуга износи_________________динара без
ПДВ-а. (Уговорена вредност је лимитирана износом процењене вредности партије
која је предмет уговора и коју попуњава Наручилац)
Јединичне цене дате у Обрасцу понуде су фиксне за све време важења уговор.
Понуда пружаоца бр .________од _____________године је саставни део овог
уговора
За уграђене делове и услуге које нису обухваћене обрасцем понуде Пружалац
услуга се обавезује да након потписивања уговора достави важећи ценовник по којима
ће исте фактурисати.
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Финансијским планом за
2020. Реализација уговора у 2020. години, вршиће се до висине одобрених срестава на
позицији у финансијском плану за ту намену, а у складу са Законом којим се уређује
буџет за 2020.
За део реализације уговора који се односи на 2021. годину, реализација уговора
ће зависити од обезбеђења стредстава предвиђених финансијским планом за 2021.
годину.
Место и рокови сервисирања возила
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Члан 4.
Место сервисирања возила је сервисна просторија Пружаоца услуге на
адреси________________________________________________________________.
Рок за отварање радног налога и започињање пружања услуге возила тече од
момента пријема возила у сервис Пружаоца услуге.
Рок за извршење услуге код редованог сервиса возила је ____ од пријема возила
на сервис
Рок за извршење услуге код вандредног сервиса возила је ______од пријема
возила на сервис. У изузетним случајевима, као последица недостатка резервних
делова рок се може продужити највише за наредних 7 дана.
Гаранција за извршени рад и уграђене делове и материјал
Члан 5.
Пружалац услуге даје гаранцију за извршену услугу, уграђене резервне делове и
материјал и то _________месеци од дана извршења услуге односно уградње.
Обавезе даваоца услуга
Члан 6.
Пружалац услуге се обавезује:
- да услуге извршава под условима из конкурсне документације и достављене понуде;
- поправку возила обави стручно, квалитетно у складу са добрим пословним обичајима,
правилима и стандардима струке;
- угради оригиналне(према препоруци произвођача возила) нове и некоришћене
резервне делове,
- за свако возило на којем је извршена услуга испоставља посебан радни налог који је
основ за фактурисање. Уз радни налог пружалац услуга доставља Наручиоцу
декларацију са бар кодом уграђених резервних делова;
- сваку интервенцију упише у књигу одржавања са техничким описом извршених
услуга
- да хитно, најкасније наредног дана од пријема захтева Наручиоца прими возило и
реши рекламације за одмах уочене као и накнадно видљиве недостатке;
- У случају када вредност услуге на возилу прелази износ од 20% тржишне вредности
новог модела возила, обустави сервисирање возила ни о истом обавести Наручиоца;
- уколико је потребна замена резервних делова који нису специфицирани у Понуди
достави допунску спецификацију у погледу врсте, обима квалитета и цене на писмену
сагласност Наручиоцу а све у складу са важећеим ценовником Пружаоца услуге.
Члан 7.
Уколико испоручилац не испуни своје обавезе у роковима из члана 4. дужан је да
за сваки дан закашњења плати наручиоцу 0,5% од вредности испоручених добара, с
тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 10% уговорене вредности из члана
3.
Приликом исплате наручилац ће умањити износ на рачуну у случају кашњења
испоруке за износ уговорене казне дефинисане ставом 1. овог члана или упутити налог
да му испоручилац уплати износ у висини уговорне казне.
За умањење новчаног износа рачуна из разлога наведених у претходном ставу
наручилац није обавезан да тражи сагласност испоручиоца али је дужан да га у року од
8 (осам) дана писмено обавести о разлозима извршеног умањења.
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Обавезе и права наручиоца
Члан 8.
Наручилац услуга се обавезује да на име извршених услуга из члана 2. овог
уговора, плати Пружаоцу услуга цену за извршење услуга по вредностима фактура за
сваку сукцесивно извршену услуга, у року од ____дана рачунајући од дана уредно
примљеног рачуна за пружене услуге.
Овлашћени представник наручиоца оверава радне налоге, по потреби надзире
извршење радова, контролише међусобно уговорену документацију и врши друге
послове важне за реализацију овога уговора;
Уколико извршене услуге не одговарају уговореним услугама, односно имају
видљиве мане, одбије пријем возила и захтева поновно извршење услуга;
У случају накнадно видљивих недостатака у гарантном периоду, обавести
пруижаоца услуга и захтева поновно извршење услуга и то најкасније наредног дана
од дана пријема рекламације.
Наручилац има право на накнаду штете у случају да је иста настала као
последица уградње неквалитетних резервних делова или неквалитетно извршених
услуга.
Члан 9.
Наручилац се обавезује да даваоцу услуга плати затезну камату по Закону о
висини стопе затезне камате за непоштовање рока плаћања из члана 6. овог уговора.
Посебне одредбе
Члан 10.
Уговор ступа на снагу даном потписа од стране Пружаоца и Наручиоца и важи
1 годину.
Члан 11.
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор уколико давалац
услуга не поступа у складу са одредбама овог уговора.
Уговор се сматра раскинутим даном пријема обавештења, којим наручилац
обавештава даваоца услуга да раскида овај уговор.
Члан12.
Пружалац услуга може једнострано раскинути уговор уколико наручилац не
испуњава своје обавезе које се односе на члан 6. овог уговора, по истеку рока од 30
дана од дана обавештења наручиоца да раскида уговор.
Члан 13.
За све што није предвиђено овим уговором примениће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 13.
У случају спора по овом уговору надлежан је Привредни суд у Ужицу.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 6 истоветних примерака, 4 примерка за наручиоца услуга и
2 за испоручиоца.
ЗА ПРУЖАОЦА
ЗА НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
ВД ДИРЕКТОРА
____________________________ м.п

др Влатка Стевановић
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МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ
Услуга oдржавања и поправке возила са набавком и уградњом делова по
партијама: партија 3. Возила марке Chevrolet
Између:
1.Завода за јавно здравље Ужице, Ужице, ул. др Веселина Маринковића 4, мат.бр.
07190298, ПИБ 101780900, рачун бр. 840-179667-59 који се води код Министарства
финансија – Управе за трезор Ужице, кога заступа в.д. директора др Влатка Стевановић,
као корисника услуга и
2._____________________________________________________________________
(тачан назив и адреса)
шифра делатности _______________, матични бр.______________________
ПИБ_____________________,рачун
бр.
____________________,
код
_________________ Банке кога заступа директор ______________________, као даваоца
услуга
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је регулисање међусобних односа уговорних страна у вези
набавке услуге одржавања возила марке Chevrolet.
Техничка документација
Члан 2.
Сва добра која се уграђају морају бити оригинална, потпуно нова и
неупотребљавана, без икаквих оштећења или мана и у потпуности морају
испуњавати техничке и технолошке норме и карактеристике према техничкој
спецификацији произвођача.
Цена
Члан 3.
Укупна уговорена цена предметних услуга износи_________________динара без
ПДВ-а. (Уговорена вредност је лимитирана износом процењене вредности партије
која је предмет уговора и коју попуњава Наручилац)
Јединичне цене дате у Обрасцу понуде су фиксне за све време важења уговор.
Понуда пружаоца бр .________од _____________године је саставни део овог
уговора
За уграђене делове и услуге које нису обухваћене обрасцем понуде Пружалац
услуга се обавезује да након потписивања уговора достави важећи ценовник по којима
ће исте фактурисати.
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Финансијским планом за
2020. Реализација уговора у 2020. години, вршиће се до висине одобрених срестава на
позицији у финансијском плану за ту намену, а у складу са Законом којим се уређује
буџет за 2020.
За део реализације уговора који се односи на 2021. годину, реализација уговора
ће зависити од обезбеђења стредстава предвиђених финансијским планом за 2021.
годину.
Место и рокови сервисирања возила
Члан 4.
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Место сервисирања возила је сервисна просторија Пружаоца услуге на
адреси________________________________________________________________.
Рок за отварање радног налога и започињање пружања услуге возила тече од
момента пријема возила у сервис Пружаоца услуге.
Рок за извршење услуге код редованог сервиса возила је _______од пријема
возила на сервис
Рок за извршење услуге код вандредног сервиса возила је ______ од пријема
возила на сервис. У изузетним случајевима, као последица недостатка резервних
делова рок се може продужити највише за наредних 7 дана
Гаранција за извршени рад и уграђене делове и материјал
Члан 5.
Пружалац услуге даје гаранцију за извршену услугу, уграђене резервне делове и
материјал и то _________месеци од дана извршења услуге односно уградње.
Обавезе даваоца услуга
Члан 6.
Пружалац услуге се обавезује:
- да услуге извршава под условима из конкурсне документације и достављене понуде;
- поправку возила обави стручно, квалитетно у складу са добрим пословним обичајима,
правилима и стандардима струке;
- угради оригиналне(према препоруци произвођача возила) нове и некоришћене
резервне делове,
- за свако возило на којем је извршена услуга испоставља посебан радни налог који је
основ за фактурисање. Уз радни налог пружалац услуга доставља Наручиоцу
декларацију са бар кодом уграђених резервних делова;
- сваку интервенцију упише у књигу одржавања са техничким описом извршених
услуга
- да хитно, најкасније наредног дана од пријема захтева Наручиоца прими возило и
реши рекламације за одмах уочене као и накнадно видљиве недостатке;
- У случају када вредност услуге на возилу прелази износ од 20% тржишне вредности
новог модела возила, обустави сервисирање возила ни о истом обавести Наручиоца;
- уколико је потребна замена резервних делова који нису специфицирани у Понуди
достави допунску спецификацију у погледу врсте, обима квалитета и цене на писмену
сагласност Наручиоцу а све у складу са важећеим ценовником Пружаоца услуге.
Члан 7.
Уколико испоручилац не испуни своје обавезе у роковима из члана 4. дужан је да
за сваки дан закашњења плати наручиоцу 0,5% од вредности испоручених добара, с
тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 10% уговорене вредности из члана
3.
Приликом исплате наручилац ће умањити износ на рачуну у случају кашњења
испоруке за износ уговорене казне дефинисане ставом 1. овог члана или упутити налог
да му испоручилац уплати износ у висини уговорне казне.
За умањење новчаног износа рачуна из разлога наведених у претходном ставу
наручилац није обавезан да тражи сагласност испоручиоца али је дужан да га у року од
8 (осам) дана писмено обавести о разлозима извршеног умањења.
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Обавезе и права наручиоца
Члан 8.
Наручилац услуга се обавезује да на име извршених услуга из члана 2. овог
уговора, плати Пружаоцу услуга цену за извршење услуга по вредностима фактура за
сваку сукцесивно извршену услуга, у року од ____ дана рачунајући од дана уредно
примљеног рачуна за пружене услуге.
Овлашћени представник наручиоца оверава радне налоге, по потреби надзире
извршење радова, контролише међусобно уговорену документацију и врши друге
послове важне за реализацију овога уговора;
Уколико извршене услуге не одговарају уговореним услугама, односно имају
видљиве мане, одбије пријем возила и захтева поновно извршење услуга;
У случају накнадно видљивих недостатака у гарантном периоду, обавести
пруижаоца услуга и захтева поновно извршење услуга и то најкасније наредног дана
од дана пријема рекламације.
Наручилац има право на накнаду штете у случају да је иста настала као
последица уградње неквалитетних резервних делова или неквалитетно извршених
услуга.
Члан 9.
Наручилац се обавезује да даваоцу услуга плати затезну камату по Закону о
висини стопе затезне камате за непоштовање рока плаћања из члана 8. овог уговора.
Посебне одредбе
Члан 10.
Уговор ступа на снагу даном потписа од стране Пружаоца и Наручиоца и важи
1 годину.
Члан 11.
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор уколико давалац
услуга не поступа у складу са одредбама овог уговора.
Уговор се сматра раскинутим даном пријема обавештења, којим наручилац
обавештава даваоца услуга да раскида овај уговор.
Члан12.
Пружалац услуга може једнострано раскинути уговор уколико наручилац не
испуњава своје обавезе које се односе на члан 6. овог уговора, по истеку рока од 30
дана од дана обавештења наручиоца да раскида уговор.
Члан 13.
За све што није предвиђено овим уговором примениће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 14.
У случају спора по овом уговору надлежан је Привредни суд у Ужицу.
Члан 15.
Уговор је сачињен у 6 истоветних примерака, 4 примерка за наручиоца услуга и
2 за испоручиоца.
ЗА ПРУЖАОЦА
ДИРЕКТОР
________________________

м.п

ЗА НАРУЧИОЦА
ВД ДИРЕКТОРА
др Влатка Стевановић
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МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ
Услуга oдржавања и поправке возила са набавком и уградњом делова по
партијама: партија 3. Возила марке Dacia
Између:
1.Завода за јавно здравље Ужице, Ужице, ул. др Веселина Маринковића 4, мат.бр.
07190298, ПИБ 101780900, рачун бр. 840-179667-59 који се води код Министарства
финансија – Управе за трезор Ужице, кога заступа в.д. директора др Влатка Стевановић,
као корисника услуга и
2._____________________________________________________________________
(тачан назив и адреса)
шифра делатности _______________, матични бр.______________________
ПИБ_____________________,рачун
бр.
____________________,
код
_________________ Банке кога заступа директор ______________________, као
даваоца услуга
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је регулисање међусобних односа уговорних страна у вези
набавке услуге одржавања возила марке Dacia.
Техничка документација
Члан 2.
Сва добра која се уграђају морају бити оригинална, потпуно нова и
неупотребљавана, без икаквих оштећења или мана и у потпуности морају
испуњавати техничке и технолошке норме и карактеристике према техничкој
спецификацији произвођача.
Цена
Члан 3.
Укупна уговорена цена предметних услуга износи_________________динара без
ПДВ-а. (Уговорена вредност је лимитирана износом процењене вредности партије
која је предмет уговора и коју попуњава Наручилац)
Јединичне цене дате у Обрасцу понуде су фиксне за све време важења уговор.
Понуда пружаоца бр .________од _____________године је саставни део овог
уговора
За уграђене делове и услуге које нису обухваћене обрасцем понуде Пружалац
услуга се обавезује да након потписивања уговора достави важећи ценовник по којима
ће исте фактурисати.
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Финансијским планом за
2020. Реализација уговора у 2020. години, вршиће се до висине одобрених срестава на
позицији у финансијском плану за ту намену, а у складу са Законом којим се уређује
буџет за 2020.
За део реализације уговора који се односи на 2021. годину, реализација уговора
ће зависити од обезбеђења стредстава предвиђених финансијским планом за 2021.
годину.
Место и рокови сервисирања возила
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Члан 4.
Место сервисирања возила је сервисна просторија Пружаоца услуге на
адреси________________________________________________________________.
Рок за отварање радног налога и започињање пружања услуге возила тече од
момента пријема возила у сервис Пружаоца услуге.
Рок за извршење услуге код редованог сервиса возила је _____ од пријема
возила на сервис
Рок за извршење услуге код вандредног сервиса возила је _______ од пријема
возила на сервис. У изузетним случајевима, као последица недостатка резервних
делова рок се може продужити највише за наредних 7 дана
Гаранција за извршени рад и уграђене делове и материјал
Члан 5.
Пружалац услуге даје гаранцију за извршену услугу, уграђене резервне делове и
материјал и то _________месеци од дана извршења услуге односно уградње.
Обавезе даваоца услуга
Члан 6.
Пружалац услуге се обавезује:
- да услуге извршава под условима из конкурсне документације и достављене понуде;
- поправку возила обави стручно, квалитетно у складу са добрим пословним обичајима,
правилима и стандардима струке;
- угради оригиналне(према препоруци произвођача возила) нове и некоришћене
резервне делове,
- за свако возило на којем је извршена услуга испоставља посебан радни налог који је
основ за фактурисање. Уз радни налог пружалац услуга доставља Наручиоцу
декларацију са бар кодом уграђених резервних делова;
- сваку интервенцију упише у књигу одржавања са техничким описом извршених
услуга
- да хитно, најкасније наредног дана од пријема захтева Наручиоца прими возило и
реши рекламације за одмах уочене као и накнадно видљиве недостатке;
- У случају када вредност услуге на возилу прелази износ од 20% тржишне вредности
новог модела возила, обустави сервисирање возила ни о истом обавести Наручиоца;
- уколико је потребна замена резервних делова који нису специфицирани у Понуди
достави допунску спецификацију у погледу врсте, обима квалитета и цене на писмену
сагласност Наручиоцу а све у складу са важећеим ценовником Пружаоца услуге.
Члан 7.
Уколико испоручилац не испуни своје обавезе у роковима из члана 4. дужан је да
за сваки дан закашњења плати наручиоцу 0,5% од вредности испоручених добара с тим
да укупан износ уговорене казне не може прећи 10% уговорене вредности из члана 3.
Приликом исплате наручилац ће умањити износ на рачуну у случају кашњења
испоруке за износ уговорене казне дефинисане ставом 1. овог члана или упутити налог
да му испоручилац уплати износ у висини уговорне казне.
За умањење новчаног износа рачуна из разлога наведених у претходном ставу
наручилац није обавезан да тражи сагласност испоручиоца али је дужан да га у року од
8 (осам) дана писмено обавести о разлозима извршеног умањења.
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Обавезе и права наручиоца
Члан 8.
Наручилац услуга се обавезује да на име извршених услуга из члана 2. овог
уговора, плати Пружаоцу услуга цену за извршење услуга по вредностима фактура за
сваку сукцесивно извршену услуга, у року од _____дана рачунајући од дана уредно
примљеног рачуна за пружене услуге.
Овлашћени представник наручиоца оверава радне налоге, по потреби надзире
извршење радова, контролише међусобно уговорену документацију и врши друге
послове важне за реализацију овога уговора;
Уколико извршене услуге не одговарају уговореним услугама, односно имају
видљиве мане, одбије пријем возила и захтева поновно извршење услуга;
У случају накнадно видљивих недостатака у гарантном периоду, обавести
пруижаоца услуга и захтева поновно извршење услуга и то најкасније наредног дана
од дана пријема рекламације.
Наручилац има право на накнаду штете у случају да је иста настала као
последица уградње неквалитетних резервних делова или неквалитетно извршених
услуга.
Члан 9.
Наручилац се обавезује да даваоцу услуга плати затезну камату по Закону о
висини стопе затезне камате за непоштовање рока плаћања из члана 8. овог уговора.
Посебне одредбе
Члан 10.
Уговор ступа на снагу даном потписа од стране Пружаоца и Наручиоца и важи
1 годину.
Члан 11.
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор уколико давалац
услуга не поступа у складу са одредбама овог уговора.
Уговор се сматра раскинутим даном пријема обавештења, којим наручилац
обавештава даваоца услуга да раскида овај уговор.
Члан12.
Пружалац услуга може једнострано раскинути уговор уколико наручилац не
испуњава своје обавезе које се односе на члан 6. овог уговора, по истеку рока од 30
дана од дана обавештења наручиоца да раскида уговор.
Члан 13.
За све што није предвиђено овим уговором примениће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 14.
У случају спора по овом уговору надлежан је Привредни суд у Ужицу.
Члан 15.
Уговор је сачињен у 6 истоветних примерака, 4 примерка за наручиоца услуга и
2 за испоручиоца.
ЗА ПРУЖАОЦА
ЗА НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
ВД ДИРЕКТОРА
____________________________ м.п

др Влатка Стевановић
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MOДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ
Услуга oдржавања и поправке возила са набавком и уградњом делова по
партијама: партија 5. Одржавње возила марке Dacia у гарантном року
Између:
1.Завода за јавно здравље Ужице, Ужице, ул. др Веселина Маринковића 4, мат.бр.
07190298, ПИБ 101780900, рачун бр. 840-179667-59 који се води код Министарства
финансија – Управе за трезор Ужице, кога заступа в.д. директора др Влатка Стевановић,
као корисника услуга и
2._____________________________________________________________________
(тачан назив и адреса)
шифра делатности _______________, матични бр.______________________
ПИБ_____________________,рачун
бр.
____________________,
код
_________________ Банке кога заступа директор ______________________, као
даваоца услуга
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је регулисање међусобних односа уговорних страна у вези
набавке услуге одржавања службених возила марке Dacia у гарантном року.
Техничка документација
Члан 2.
Сва добра која се уграђају морају бити оригинална, потпуно нова и
неупотребљавана, без икаквих оштећења или мана и у потпуности морају
испуњавати техничке и технолошке норме и карактеристике према техничкој
спецификацији произвођача.
Цена
Члан 3.
Укупна уговорена цена предметних услуга износи_________________динара без
ПДВ-а. (Уговорена вредност је лимитирана износом процењене вредности партије
која је предмет уговора и коју попуњава Наручилац)
Јединичне цене дате у Обрасцу понуде су фиксне за све време важења уговор.
Понуда пружаоца бр .________од _____________године је саставни део овог
уговора
За уграђене делове и услуге које нису обухваћене обрасцем понуде Пружалац
услуга се обавезује да након потписивања уговора достави важећи ценовник по којима
ће исте фактурисати.
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Финансијским планом за
2020. Реализација уговора у 2020. години, вршиће се до висине одобрених срестава на
позицији у финансијском плану за ту намену, а у складу са Законом којим се уређује
буџет за 2020.
За део реализације уговора који се односи на 2021. годину, реализација уговора
ће зависити од обезбеђења стредстава предвиђених финансијским планом за 2021.
годину.
Место и рокови сервисирања возила
Члан 4.
Место сервисирања возила је сервисна просторија Пружаоца услуге на
адреси________________________________________________________________.
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Рок за отварање радног налога и започињање пружања услуге возила тече од
момента пријема возила у сервис Пружаоца услуге.
Рок за извршење услуге код редованог сервиса возила је ____ од пријема возила
на сервис
Рок за извршење услуге код вандредног сервиса возила је ____ од пријема
возила на сервис. У изузетним случајевима, као последица недостатка резервних
делова рок се може продужити највише за наредних 7 дана
Гаранција за извршени рад и уграђене делове и материјал
Члан 5.
Пружалац услуге даје гаранцију за извршену услугу, уграђене резервне делове и
материјал и то _________месеци од дана извршења услуге односно уградње.
Обавезе даваоца услуга
Члан 6.
Пружалац услуге се обавезује:
- да услуге извршава под условима из конкурсне документације и достављене понуде;
- поправку возила обави стручно, квалитетно у складу са добрим пословним обичајима,
правилима и стандардима струке;
- угради оригиналне(према препоруци произвођача возила) нове и некоришћене
резервне делове,
- за свако возило на којем је извршена услуга испоставља посебан радни налог који је
основ за фактурисање. Уз радни налог пружалац услуга доставља Наручиоцу
декларацију са бар кодом уграђених резервних делова;
- сваку интервенцију упише у књигу одржавања са техничким описом извршених
услуга
- да хитно, најкасније наредног дана од пријема захтева Наручиоца прими возило и
реши рекламације за одмах уочене као и накнадно видљиве недостатке;
- У случају када вредност услуге на возилу прелази износ од 20% тржишне вредности
новог модела возила, обустави сервисирање возила ни о истом обавести Наручиоца;
- уколико је потребна замена резервних делова који нису специфицирани у Понуди
достави допунску спецификацију у погледу врсте, обима квалитета и цене на писмену
сагласност Наручиоцу а све у складу са важећеим ценовником Пружаоца услуге.
Члан 7.
Уколико испоручилац не испуни своје обавезе у роковима из члана 4. дужан је да
за сваки дан закашњења плати наручиоцу 0,5% од вредности испоручених добара, с
тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 10% уговорене вредности из члана
3.
Приликом исплате наручилац ће умањити износ на рачуну у случају кашњења
испоруке за износ уговорене казне дефинисане ставом 1. овог члана или упутити налог
да му испоручилац уплати износ у висини уговорне казне.
За умањење новчаног износа рачуна из разлога наведених у претходном ставу
наручилац није обавезан да тражи сагласност испоручиоца али је дужан да га у року од
8 (осам) дана писмено обавести о разлозима извршеног умањења.
Обавезе и права наручиоца
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Члан 8.
Наручилац услуга се обавезује да на име извршених услуга из члана 2. овог
уговора, плати Пружаоцу услуга цену за извршење услуга по вредностима фактура за
сваку сукцесивно извршену услуга, у року од _____ дана рачунајући од дана уредно
примљеног рачуна за пружене услуге.
Овлашћени представник наручиоца оверава радне налоге, по потреби надзире
извршење радова, контролише међусобно уговорену документацију и врши друге
послове важне за реализацију овога уговора;
Уколико извршене услуге не одговарају уговореним услугама, односно имају
видљиве мане, одбије пријем возила и захтева поновно извршење услуга;
У случају накнадно видљивих недостатака у гарантном периоду, обавести
пруижаоца услуга и захтева поновно извршење услуга и то најкасније наредног дана
од дана пријема рекламације.
Наручилац има право на накнаду штете у случају да је иста настала као
последица уградње неквалитетних резервних делова или неквалитетно извршених
услуга.
Члан 9.
Наручилац се обавезује да даваоцу услуга плати затезну камату по Закону о
висини стопе затезне камате за непоштовање рока плаћања из члана 8. овог уговора.
Посебне одредбе
Члан 10.
Уговор ступа на снагу даном потписа од стране Пружаоца и Наручиоца и важи
1 годину.
Члан 11.
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор уколико давалац
услуга не поступа у складу са одредбама овог уговора.
Уговор се сматра раскинутим даном пријема обавештења, којим наручилац
обавештава даваоца услуга да раскида овај уговор.
Члан12.
Пружалац услуга може једнострано раскинути уговор уколико наручилац не
испуњава своје обавезе које се односе на члан 6. овог уговора, по истеку рока од 30
дана од дана обавештења наручиоца да раскида уговор.
Члан 13.
За све што није предвиђено овим уговором примениће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 14.
У случају спора по овом уговору надлежан је Привредни суд у Ужицу.
Члан 15.
Уговор је сачињен у 6 истоветних примерака, 4 примерка за наручиоца услуга и
2 за испоручиоца.
ПРУЖАОЦА
ЗА НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
ВД ДИРЕКТОРА
____________________________ м.п

др Влатка Стевановић
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УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА
Између:
1.Завода за јавно здравље Ужице, Ужице, ул. др Веселина Маринковића 4, мат.бр.
07190298, ПИБ 101780900, рачун бр. 840-179667-59 који се води код Министарства
финансија – Управе за трезор Ужице, кога заступа в.д. директора др Влатка Стевановић,
као корисника услуга и
2._____________________________________________________________________
(тачан назив и адреса)
шифра делатности _______________, матични бр.______________________
ПИБ_____________________,рачун
бр.
____________________,
код
_________________ Банке кога заступа директор ______________________, као
даваоца услуга
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је услуга техничког прегледа возила за потребе Наручиоца
у складу са условима из конкурсне документације и понуде за партију 7.
Саставни део овог уговора је прилог са подацима о возилу регистарском броју
возила, марки, типу, и броју шасије возила. Уколико дође до било каквих промена код
возила са приложеног списка (повећања броја возила, промена регистарске ознаке возила
или слично) Наручилац ће о томе благовремено обавестити Пружаоца услуге.
Техничка документација
Члан 2.
Услуге се извршавају ради утврђивања техничке исправности службених
моторних возила Наручиоца. На техничком прегледу се утврђује да ли је возило исправно
и да ли испуњава друге техничке прописе и услове за учешће у саобраћају.
Технички преглед је редован годишњи али у изузетним случајевима може
бити и ванредни или контролни
Цена
Члан 3.
Уговорне сране су утврдиле појединачну цену вршења услуге техничког прегледа
за
свако возило посебно према обрасцу понуде који чини саставни део овога уговора.
Укупна финансисјка вредност овог уговора је ________________
динара, без ПДВ-а а лимитирана је износом процењене вредности набавке за
партију 7.
НАРУЧИЛАЦ плаћа ПДВ.
Јединичне цене дате у обрасцу понуде су фиксне за све време важења уговора.
Цена техничког прегледа за новонабављена возила наручиоца фактурисаће се
према важећем ценовнику Прижаоца услуге.
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Финансијским планом за
2020. Реализација уговора у 2020. години, вршиће се до висине одобрених срестава на
позицији у финансијском плану за ту намену, а у складу са Законом којим се уређује
буџет за 2020.
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За део реализације уговора који се односи на 2021. годину, реализација уговора
ће зависити од обезбеђења стредстава предвиђених финансијским планом за 2021.
годину.
Начин плаћања
Члан 4.
Исплату рачуна по овом УГОВОРУ врши Наручилац у року од ______ дана од
службеног пријема рачуна, на рачун Пружаоца услуга
бр.__________________________________________ код _____________ банке.
Место, начин примопредаје и рокови
Члан 5.
Место примопредаје возила је радна просторија Пружаоца услуге на
адреси: ________________________________________.
Пружалац услуга је дужан да обезбеди да уређаји и опрема помоћу којих се
врши технички преглед возила буду увек у исправном стању.
Техничко преглед возила мора се вршити савесно, на прописан начин у
складу са правилима струке.
У случају оправданих примедби на квалитет извршених услуга, Извршилац је
дужан да отклони недостатке у року од 3 дана од дана писаног захтева Наручиоца.
Трошкови отклањања недостатака падају на терет Пружаоца услуге те у супротном
услуге по спорном рачуну неће бити плаћене од стране Наручиоца.
Пружање услуга врши се сукцесивно према позиву Наручиоца за свако возило
посебно од тренутка потписивања уговора па до истека укупне финансисјке вредности
уговора.
Рок извршења је _______дана од позива наручиоца.
Обавезе пружаоца услуга
Члан 6 .
Пружалац услуге се обавезује:
- да услуге извршава под условима из конкурсне документације и достављене
понуде за партију 3;
- услугу обави стручно, квалитетно у складу са добрим пословним
обичајима, правилима и стандардима струке.
Члан 7.
Уколико испоручилац не испуни своје обавезе у роковима из члана 5. дужан је да
за сваки дан закашњења плати наручиоцу 0,5% од вредности испоручених добара, с
тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 10% уговорене вредности из члана
3.
Приликом исплате наручилац ће умањити износ на рачуну у случају кашњења
испоруке за износ уговорене казне дефинисане ставом 1. овог члана или упутити налог
да му испоручилац уплати износ у висини уговорне казне.
За умањење новчаног износа рачуна из разлога наведених у претходном ставу
наручилац није обавезан да тражи сагласност испоручиоца али је дужан да га у року од
8 (осам) дана писмено обавести о разлозима извршеног умањења.
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Обавезе и права наручиоца услуге
Члан 8.
Овлашћени представник наручиоца најављује вршење услуге, по потреби
надзире извршење услуге, контролише међусобно уговорену документацију и врши
друге послове важне за реализацију овога уговора;
Плаћање изврши у складу са чланом 4. овога уговора.
Раскид уговора
Члан 9.
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор уколико давалац
услуга не поступа у складу са одредбама овог уговора.
Уговор се сматра раскинутим даном пријема обавештења, којим наручилац
обавештава даваоца услуга да раскида овај уговор.
Давалац услуга може једнострано раскинути уговор уколико наручилац не
испуњава своје обавезе које се односе на члан 7. овог уговора, по истеку рока од 30
дана од дана обавештења наручиоца да раскида уговор.
Спорови
Члан 10.
У случају спора по овом уговору надлежан је Привредни суд у Ужицу.
Завршне одредбе
Члан 11.
Уговор ступа на снагу даном потписа од стране Наручиоца и Пружаоца услуге.
Све измене и допуне овог Уговора врше се у писменој форми.
За све што овим Уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона
о облигационим односима.
Уговор је сачињен у 6 истоветних примерака, 4 примерка за наручиоца услуга и
2 за испоручиоца.

ЗА ИСПОРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
____________________________

ЗА НАРУЧИОЦА
ВД ДИРЕКТОРА
др Влатка Стевановић
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МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ
Услуга oдржавања и поправке службених возила и техничког прегледа по
партијама: партија 7. Прање службених возила
Између:
1.Завода за јавно здравље Ужице, Ужице, ул. др Веселина Маринковића 4, мат.бр.
07190298, ПИБ 101780900, рачун бр. 840-179667-59 који се води код Министарства
финансија – Управе за трезор Ужице, кога заступа в.д. директора др Влатка Стевановић,
као корисника услуга и
2._____________________________________________________________________
(тачан назив и адреса)
шифра делатности _______________,
матични бр.______________________
,ПИБ_____________________,рачун
бр.
____________________,
код
_________________ Банке кога заступа директор ______________________, као даваоца
услуга
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је услуга прања службених возила за потребе наручиоца у
складу са условима из конкурсне документације.
Техничка документација
Члан 2.
Услуге се извршавају ради одржавања хигијене возила сукцесивно рема потреби и
захтеву наручиоца.
Цена
Члан 3.
Укупна уговорена цена предметних услуга износи_________________динара без
ПДВ-а. (Уговорена вредност је лимитирана износом процењене вредности партије
која је предмет уговора и коју попуњава Наручилац)
Јединичне цене дате у Обрасцу понуде су фиксне за све време важења уговор.
Понуда пружаоца бр .________од _____________године је саставни део овог
уговора
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Финансијским планом за
2020. Реализација уговора у 2020. години, вршиће се до висине одобрених срестава на
позицији у финансијском плану за ту намену, а у складу са Законом којим се уређује
буџет за 2020.
За део реализације уговора који се односи на 2021. годину, реализација уговора
ће зависити од обезбеђења стредстава предвиђених финансијским планом за 2021.
годину.
Место и рокови сервисирања возила
Члан 4.
Место прања возила је сервисна просторија Пружаоца услуге на
адреси________________________________________________________________.
.
Рок за извршење услуге је исти дан након пријема возила у пословни простор
испоручиоца, а у току радног дана од 8,00 до 16,00 часова
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Обавезе даваоца услуга
Члан 5.
Пружалац услуге се обавезује:
- да услуге извршава под условима из конкурсне документације и достављене понуде;
- услугу обави стручно, квалитетно у складу са добрим пословним обичајима,
правилима и стандрдима струке
Обавезе и права наручиоца
Члан 6.
Наручилац услуга се обавезује да на име извршених услуга из члана 2. овог
уговора, плати Пружаоцу услуга цену за извршење услуга по вредностима фактура за
сваку сукцесивно извршену услуга, у року од ____ дана рачунајући од дана уредно
примљеног рачуна за пружене услуге.
Уколико извршене услуге не одговарају уговореним услугама, односно имају
видљиве мане, одбије пријем возила и захтева поновно извршење услуга;
Наручилац има право на накнаду штете у случају да је иста настала као
последица неквалитетно извршених услуга.
Члан 7.
Наручилац се обавезује да даваоцу услуга плати затезну камату по Закону о
висини стопе затезне камате за непоштовање рока плаћања из члана 6. овог уговора.
Уговорна казна
Члан 8.
Ако извршилац не извршава услуге у складу са роковима иу овог Уговора,
дужан је да плати купцу казну од 0,5 % од уговорене цене за сваки дан закашњења, с
тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 5% уговорене цене.
Посебне одредбе
Члан 9.
Уговор ступа на снагу даном потписа од стране Пружаоца и Наручиоца и важи
1 годину.
Члан 10.
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор уколико давалац
услуга не поступа у складу са одредбама овог уговора.
Уговор се сматра раскинутим даном пријема обавештења, којим наручилац
обавештава даваоца услуга да раскида овај уговор.
Члан 11.
Пружалац услуга може једнострано раскинути уговор уколико наручилац не
испуњава своје обавезе које се односе на члан 6. овог уговора, по истеку рока од 30
дана од дана обавештења наручиоца да раскида уговор.
Члан 12.
За све што није предвиђено овим уговором примениће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 13.
У случају спора по овом уговору надлежан је Привредни суд у Ужицу.
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Члан 14.
Уговор је сачињен у 6 истоветних примерака, 4 примерка за наручиоца услуга и
2 за испоручиоца.
ЗА ПРУЖАОЦА
ДИРЕКТОР
____________________________

ЗА НАРУЧИОЦА
ВД ДИРЕКТОРА
м.п

др Влатка Стевановић
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УГОВОР О НАБАВЦИ
Услуге oдржавања и поправке службених возила и техничког прегледа по
партијама: партија 9. Услуге вулканизирања
Између:
1.Завода за јавно здравље Ужице, Ужице, ул. др Веселина Маринковића 4, мат.бр.
07190298, ПИБ 101780900, рачун бр. 840-179667-59 који се води код Министарства
финансија – Управе за трезор Ужице, кога заступа директор др Влатка Стевановић, као
корисника услуга и
2._____________________________________________________________________
(тачан назив и адреса)
шифра делатности _______________,
матични бр.______________________
,ПИБ_____________________,рачун
бр.
____________________,
код
_________________ Банке кога заступа директор ______________________, као даваоца
услуга.
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је услуга вулканизирања за потребе наручиоца у складу
са условима из конкурсне документације.
Техничка документација
Члан 2.
Услуге се извршавају сукцесивно према потреби и захтеву наручиоца.
Цена
Члан 3.
Укупна уговорена цена предметних услуга износи _____________ динара без
ПДВ-а. (Уговорена вредност је лимитирана износом процењене вредности партије
која је предмет уговора и коју попуњава Наручилац)
Јединичне цене дате у Обрасцу понуде су фиксне за све време важења уговор.
Понуда пружаоца бр. _______ од ____________ године је саставни део овог
уговора
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Финансијским планом за
2020. Реализација уговора у 2020. години, вршиће се до висине одобрених срестава на
позицији у финансијском плану за ту намену, а у складу са Законом којим се уређује
буџет за 2020.
За део реализације уговора који се односи на 2021. годину, реализација уговора
ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених финансијским планом за 2021.
годину.
Место и рокови сервисирања возила
Члан 4.
Место прања возила је сервисна просторија Пружаоца услуге на адреси:
_________________________________________.
.
Рок за извршење услуге је исти дан након пријема возила у пословни простор
испоручиоца, а у току радног дана од 8,00 до 16,00 часова
Обавезе даваоца услуга
Члан 5.
Пружалац услуге се обавезује:
- да услуге извршава под условима из конкурсне документације и достављене понуде;
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- услугу обави стручно, квалитетно у складу са добрим пословним обичајима,
правилима и стандрдима струке
Обавезе и права наручиоца
Члан 6.
Наручилац услуга се обавезује да на име извршених услуга из члана 2. овог
уговора, плати Пружаоцу услуга цену за извршење услуга по вредностима фактура за
сваку сукцесивно извршену услуга, у року од 30 дана рачунајући од дана уредно
примљеног рачуна за пружене услуге.
Уколико извршене услуге не одговарају уговореним услугама, односно имају
видљиве мане, одбије пријем возила и захтева поновно извршење услуга;
Наручилац има право на накнаду штете у случају да је иста настала као
последица неквалитетно извршених услуга.
Члан 7.
Наручилац се обавезује да даваоцу услуга плати затезну камату по Закону о
висини стопе затезне камате за непоштовање рока плаћања из члана 6. овог уговора.
Уговорна казна
Члан 8.
Ако извршилац не извршава услуге у складу са роковима иу овог Уговора,
дужан је да плати купцу казну од 0,5% од уговорене цене за сваки дан закашњења, с
тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 10% уговорене цене.
Посебне одредбе
Члан 9.
Уговор ступа на снагу даном потписа од стране Пружаоца и Наручиоца и важи
1 годину.
Члан 10.
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор уколико давалац
услуга не поступа у складу са одредбама овог уговора.
Уговор се сматра раскинутим даном пријема обавештења, којим наручилац
обавештава даваоца услуга да раскида овај уговор.
Члан 11.
Пружалац услуга може једнострано раскинути уговор уколико наручилац не
испуњава своје обавезе које се односе на члан 6. овог уговора, по истеку рока од 30
дана од дана обавештења наручиоца да раскида уговор.
Члан 12.
За све што није предвиђено овим уговором примениће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 13.
У случају спора по овом уговору надлежан је Привредни суд у Ужицу.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 6 истоветних примерака, 4 примерка за наручиоца услуга и
2 за испоручиоца.
ЗА ПРУЖАОЦА
ЗА НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
ДИРЕКТОР
____________________
м.п
др Влатка Стевановић
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач Завод за јавно здравље, доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 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
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке услуга одржавања и техничког прегледа по партијама МБ
13/2020___________________________________(навести партије), поднео независно,
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2)
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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X КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА
ЗА ПАРТИЈЕ 1. до 6.
-ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА:
1. Укупна једнична цена делова из обрасца понуде -40 пондера
2. Укупна јединична цена услуга из обрасца понуде-40 пондера
3. Удаљеност сервиса 20 пондера
Елемент критеријума под редним бројем 1
Максимални број пондера је 40. Код овог елемента критеријума упоређују се укупна
цене за уграђене делове из обрасца понуде. Понуда са најнижом ценом добија
максималан број пондера а остале понуде добијају пондере кроз израчунавање по
следећој формули:
П = Најнижа понуђена цена X број пондера (40)
______________________________________
Цена из понуде која се рангира
Елемент критеријума под редним бројем 2
Максимални број пондера је 40. Код овог елемента критеријума упоређују се укупна цене
за понуђене услуге из обрасца понуде. Понуда са најнижом ценом добија максималан број
пондера а остале понуде добијају пондере кроз израчунавање по следећој формули:

П = Најнижа понуђена цена X број пондера (40)
________________________________________
Цена из понуде која се рангира
Елемент критеријума под редним бројем 3
Максималан број пондера по овом елементу критеријума је 20. Овде ће се упоређивати
удаљеност сервиса понуђача од седишта Наручиоца Ужице, В. Маринковића 4. и то према
следећој скали:
Удаљеност до 20,99 км -------------------------20 пондера
Удаљеност од 21-25,99 км------------------------10 пондера
Удаљеност од 26 км па навише --------------------0 пондера
За проверу и прерачунавање удаљености сервиса од седишта наручиоца користиће се
дигитална мапа србије -План плус најкраћи пут.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНбр.13/2020

84/ 85

ЗА ПАРТИЈУ 7. и 9.
-ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА:
1. Укупна једнична цена услуге -80 пондера
Елемент критеријума под редним бројем 1
Максимални број пондера је 80. Код овог елемента критеријума упоређују се укупна цене
за понуђене услуге из обрасца понуде. Понуда са најнижом ценом добија максималан број
пондера
а
остале
понуде
добијају
пондере
кроз
израчунавање по следећој формули:
П = Најнижа понуђена цена X број пондера (80)
Цена из понуде која се рангира
2. Удаљеност сервиса -20 пондера
Елемент критеријума под редним бројем 2
Максималан број пондера по овом елементу критеријума је 20 . Овде ће се упоређивати
удаљеност сервиса понуђача од седишта Наручиоца Ужице , др Веселина Маринковића
број 4 и то према следећој скали:
Удаљеност до 5,99 км -------------------------20 пондера
Удаљеност од 6-10,99 км------------------------10 пондера
Удаљеност од 11 км па навише --------------------0 пондера
За проверу и прерачунавање удаљености сервиса од седишта наручиоца користиће се
мапа србије -План плус најкраћи пут.
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