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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА

ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
«Услуге поправке и одржавање теретних возила – аутоцистерне – на период од годину
дана од дана закључења уговора»
Жабаљ, март - април 2014

Предмет и врста поступка: Јавна набавка услуга- «Услуге поправке и одржавање теретних
возила – аутоцистерне – на период од годину дана од дана закључења уговора»
јавна набавка мале вредности

Бр. набавке : 04/14

ЈКП „Ч И С Т О Ћ А“ ЖАБАЉ
Ж а б а љ, Светог Николе 7
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ:
Подаци о наручиоцу:
ЈКП „Ч И С Т О Ћ А“ ЖАБАЉ, Светог Николе 7, Ж а б а љ 21230,
Интернет страница наручиоца: www.cistocazabalj.co.rs
Електронска пошта: jkpcistocazabalj@gmail.com
Kонтакт: Горан Стојшић, шеф возача. Тел 021/2100-429
На основу члана 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012) ЈКП
“Чистоћа“ Жабаљ (у даљем тексту Наручилац) позива понуђаче да поднесу своју
писмену понуду у складу са конкурсном документацијом, а на основу Одлуке о покретању
поступка јавне набавке услуга, у поступку јавне набавке мале вредности, дел.број 173-1/14
од 24.03.2014. године, «Услуге поправке и одржавање теретних возила – аутоцистерне
– на период од годину дана од дана закључења уговора»
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и
морају да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене Законом, а
на основу позива.
Сходно Члану 62. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће истовремено са објављивањем
позива за подношење понуда, објавити конкурсну документацију на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.

2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
2.1 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке;
Предмет јавне набавке јесте услуга:«Услуге поправке и одржавање теретних возила –
аутоцистерне – на период од годину дана од дана закључења уговора»
Возила која су предмет јавне набавке: 1. NS132-SZ
2. NS075-SO
Ознака из општег речника набавке:
50114000 - Услуге поправке и одржавања теретних возила

3)
ВРСТУ,
ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ
(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,
РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.;
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3.1.Врста, техничке карактеристике
Одржавање треба да обухвати аутомеханичарске радове на предметним возилима:
ТАБЕЛА 1
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Подаци о возилу
Година производње: 1991
Марка: FAP
Mодел: 1620
Тип: хомологацијска ознака: Боја: 5м плава
Број шасије: 115055
Број мотора: 172556
Снага мотора: 147
Категорија: теретно возило
Погонско гориво: еуро дизел

ТАБЕЛА 2
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Подаци о возилу
Година производње: 1988
Марка: FAP
Mодел: 1414
Тип: хомологацијска ознака: Боја: 5м плава
Број шасије: 106921
Број мотора: 158837
Снага мотора: 107
Категорија: теретно возило
Погонско гориво: еуро дизел

3.2. Квалитет
Понуђач за сваку поправку даје гаранцију за извршену услугу у трајању од минимално
6 месеци, а на уграђене делове према гаранцији коју даје произвођач делова.
Понуђач је дужан да о свом трошку отклони квар, или недостатак који је настао у
гарантном року,који је настао као последица кривице Понуђача или карактеристика
уграђених делова.
3.3.Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
За гаранцију квалитета испоручене робе у оквиру извршења услуге је директно
одговоран понуђач, под кривичном и материјалном одговорношћу
3.4.Рок извршења
Понуђач се обавезује да услуге које су предмет јавне набавке испоручује сукцесивно,
током периода од године дана од дана закључења уговора, а према потребама и
захтевима наручиоца, у року од не дуже од 3 радних дана од дана пријема појединог
возила/односно налога за извршење услуге.
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3.5. Место испоруке
У сервисним просторијама Понуђача, према потребама наручиоца. С обзиром да закон
о јавним набавкама предвиђа могућност да један од критеријума за оцењивање
понуда буде трошковна економичност, наручилац се определио да она у контексту
ове јавне набавке подразумева: удаљеност од места седишта понуђача (као места
испоруке услуге) до места седишта наручиоца (изражена у км) обзиром да трошкови
транспорта возила представљају значајан трошак за наручиоца, у контексту
економичности пословања.
У зависноси од околности случаја понуђач ће бити позван да изађе на терен o
свом трошку, у смислу отклањања квара за који је процењено да може бити отклоњен
без доласка у сервисне просторије Понуђача. У случају да квар није могуће одклонити
на терену Наручилац је дужан да обезбеди транспорт предметног возила до места
Понуђача.

4) ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ;
5) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА;
(5.1). ПОНУЂАЧ У ПОСТУПКУ
СЛЕДЕЋЕ ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ1:

ЈАВНЕ

НАБАВКЕ

МОРА

ИСПУЊАВАТИ

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
5) да је поштовао и поштује 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.,
6) да имамо важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

_______________________________________________________________________
1

понуђач попуњава Oбразац 2

4/20

ЈКП „Ч И С Т О Ћ А“ ЖАБАЉ
Ж а б а љ, Светог Николе 7
Образац 2

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу
____________________________________
из
______________________,као
овлашћено лице Понуђача___________________________, у складу са чланом
77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012),
ради учешћа у поступку јавне набавке број 04/14, «Услуге поправке и
одржавање теретних возила – аутоцистерне – на период од годину дана од
дана закључења уговора» даје следећу:

ИЗЈАВУ
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
5) да је поштовао и поштује 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.,
6) да имамо важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Место и датум
...........................................
(М.П.)

..............................................................
потпис овлашћеног лица
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(5.2). ПОНУЂАЧ У ПОСТУПКУ
СЛЕДЕЋЕ ДОДАТНЕ УСЛОВЕ:

ЈАВНЕ

НАБАВКЕ

МОРА

ИСПУЊАВАТИ

а) да је у претходној пословној години остварио укупан пословни промет од
најмање 600.000,00 динара. -(као доказ Понуђач прилаже потврду о промету из пословне
банке код које има отворен рачун);
б) да је у периоду 2012. и 2013.година, испоручивао истоврсне услуге
(попунити референтну листу, која је саставни део конкурсне документације);
в) да поседује у власништву или по другом правном основу одговарајуће радне
просторије- сервис- за извршење услуге, као и одговарајућу опрему (понуђач уз понуду
ОБАВЕЗНО доставља: 1. Пописне листе опреме у власништву понуђача (машине и
алата-на меморандуму понуђача) и 2.Фотографије сервисних просторија (може и црно
беле одштампане на А4 папиру).
д) да понуђач располаже кадровима који ће бити способни да изврше набавку-у
том смислу неопходно је да има минимум два запослена радника у радном односу код
понуђача; (-попуњена, потписана и оверена печатом «Изјава о кадровској опремљености
и другим експертима који раде за понуђача, која је саставни део конкурсне
документације» (уз изјаву Понуђач обавезно прилаже: фотокопију свих попуњених
страна радне књижице и фотокопију М-обрасца –за запослене из којих се види њихов
радни статус код понуђача –да су запослени у радном односу код понуђача, као и да су
уредно пријављени на обавезносоцијалноосигурање);

6) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ;
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке:
1) Понуда мора бити састављена на српском језику;
2) Понуда набавке мора у потпуности да одговара захтевима из конкурсне
документације.
Захтеване карактеристике и количине предмета набавке, дате су у „Обрасцу понуде“ и
„Спецификацији“ које су саставни део конкурсне документације.
Испоручене услуге морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће са изабраним понуђачем за набавку закључити одговарајући уговор.
У подношењу понуде понуђач ће поднети попуњени Образац понуде, као и све друге
обрасце који су саставни део конкурсне документације те осталу потребну документацију.
Наручилац задржава право да:
- изабере једног понуђача
- одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима из
конкурсне документације
- одустане од избора из било ког другог разлога;
3) Није дозвољено подношење понуде са варијантама;
4) Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду најкасије у року од 48
часова од времена које је одређено за подношење понуде, писменим захтевом упућеним
Наручиоцу, који мора да стигне наручиоцу пре истека наведеног рока, без обзира на начин
достављања.
5) Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда;
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6) Уколико Понуђач ангажује подизвођача, дужан је да наведе у својој понуди проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела
потраживања преносе директно подизвођачу;
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу,
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде
закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да за подизвођача фотокопира и достави Изјаву-Образац 2 из конкурсне
документације. (све у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама).
7) Уколико се понуда подноси као заједничка понуда, саставни део заједничке понуде мора
да буде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
а) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
б) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
в) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
г) понуђачу који ће издати рачун;
д рачуну на који ће бити извршено плаћање;
ђ) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора;
8) Максималан рок плаћања наручиоца за испоручене услуге износи 45 дана, од дана
пријема појединачне фактуре, а по сукцесивној испоруци.
9) Плаћање ће бити вршено по следећој динамици: - након појединачне испоруке, у року
до 45 дана од дана испостављања документа по коме ће бити извршено појединачно
плаћање.
Цена треба да буде изражена у динарима, без ПДВ и мора бити фиксна. У случају да у
достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, сматраће се,
сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама.;
Структура цене: У цени треба да су садржани сви пратећи трошкови, сходно обрасцу
структуре цене који чини саставни део ове конкурсне документације.
Наручилац је дужан да све евентуалне рекламације записнички констатује у року од 2 дана
од дана утврђивања недостатка, (уз поседовање фактуре или фискалног исечка или другог
одговарајућег документа), а Понуђач је дужан да евентуалне недостатке у квалитету
извршених услуга отклони у примереном року рачунајући од дана сачињавања записника о
рекламацији.
Изузетно, Испоручилац има право да повећа цене по којима испоручује услуге које су
предмет јавне набавке, уколико дође до повећања цене изнад 5% од понуђене, у складу са
тржишним кретањима, уз претходно обавештавање Наручиоца.
10) Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке
врши на начин одређен чланом 20. Закона односно писаним путем- путем поште,
електронске поште (jkpcistocazabalj@gmail.com) или факсом на број 021-2100-430,
најкасније у року од 24 часа од времена које је одређено као рок за подношење понуда;
11) Наручилац, односно Комисија за спровођење јавне набавке има право, да у складу са
чланом 93. Закона о јавним набавкама, захтева додатна објашњења од понуђача после
отварања понуда и врши контролу код понуђача односно његовог подизвођача;
12) Врста критеријума за доделу уговора: Критеријум за избор најповољније понуде, под
условима из овог позива биће Економски најповољнија понуда.
Оцењивање и рангирање понуда за све партије заснива се на следећим елементима
критеријума „економски најповољнија понуда“:
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1.
2.
3.
4.
5.

Цена вредности услуга
Цена вредности делова
Трошковна економичност
Рок извршења
Услови гаранције на испоручене услуге
УКУПНО ПОНДЕРА

до 35 пондера
до 35 пондера
до 10 пондера
до 10 пондера
до 10 пондера
100 пондера

1. Цена трошкова услуга
 максималан број пондера – 35.
Бодује се укупна цена вредности услуга – УЦ (услуга)
Понуде се вреднују по следећој формули:
УЦ мин
УЦ(услуга) = ---------------------- х 35
УЦ понуде
УЦ (услуга) – цена трошкова услуга
УЦ мин - понуда са најнижом укупном ценом трошкова услуга
УЦ понуде –цена трошкова услуга која се оцењује
2. Цена трошкова делова
 максималан број пондера – 35.
Бодује се укупна цена вредности услуга – УЦ (деловаа)
Понуде се вреднују по следећој формули:
УЦ мин
УЦ(делова) = ---------------------- х 35
УЦ понуд
УЦ (делова) – цена трошкова делова
УЦ мин - понуда са најнижом укупном ценом трошкова делова
УЦ понуде – цена трошкова делова која се оцењује
2. Трошкови економичности
Понуђач чије је место седишта удаљено од места седишта наручиоца до 15 км – 15
пондера
Понуђач чије је место седишта удаљено од места седишта наручиоца од 16-25 км – 10
пондера
Понуђач чије је место седишта удаљено од места седишта наручиоца од 26-50 км – 5
пондера
Понуђач чије је место седишта удаљено од места седишта наручиоца више од 51 км– 3
пондера

3.Рок извршења (појединачног налога):
У року до 3 дана по пријему возила – 10 пондера
У року од 4 до 6 дана од пријема возила -5 пондера
У року од 7 и више дана од пријема возила -3 пондера
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4. Услови гаранције на испоручене услуге:
Гаранција на испоручене услуге сервиса и одржавања. У овај услов не улази
гаранција за делове, с обзиром да се у том случају узима гаранција коју даје
произвођач.
Пондерисање ће се вршити на следећи начин:
Рб
1.
2.
3.
4.

КРИТЕРИЈУМ
УСЛОВИ ГАРАНЦИЈЕ
Гаранција од 13 месеци и више
Гаранција од 10 месеци до 12 месеци
Гаранција од 7 месеци до 9 месеци
Гаранција до 6 месеци

БРОЈ ПОНДЕРА
10
6
3
1

13) У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера
Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу елемента критеријума цена
– понуђач који је дао нижу цену;
14) Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине
(која је саставни део Изјаве о испуњености услова-Обрасца 2);
15) Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa
интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч;
16) Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда,
без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије
број 840-742221843-57 број модела 97 позив на број 50-016, уплати таксу у износу од:
1) 40.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда;
2) 80.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда
24) Уговор за предметну јавну набавку биће закључен са понуђачем којем је додељен
уговор, у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из
члана 149. став 6. Закона (који регулише подношење захтева за заштиту права после
доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка).
У случају из члана 112. став 2. Закона (који регулише могућност да наручилац може и
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној
набавци) уговор о јавној набавци биће закљључен пре истека рока за подношење захтева за
заштиту права.
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7) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
За јавну набавку мале вредности за «Услуге поправке и одржавање теретних возила –
аутоцистерне – на период од годину дана од дана закључења уговора» број ЈН 04/14,
дајем понуду како следи:
ПОНУДА СЕ ОДНОСИ НА (ЗАОКРУЖИТИ):
а) самостално
б) заједничка понуда
в) самостално уз учешће подизвођача
(7.1) ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:
ТЕЛЕФОН:
ТЕЛФАКС:
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
МАТИЧНИ БРОЈ:
БРОЈ РАЧУНА:
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ
УГОВОРА

Место и датум:
..............................................

Понуђач:
.....................................................
Печат и потпис

10/20

ЈКП „Ч И С Т О Ћ А“ ЖАБАЉ
Ж а б а љ, Светог Николе 7
(7.2) ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ПОПУНИТИ)2:
а) САМОСТАЛНО
б) СА ПОДИЗВОЂАЧИМА:
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Телефон
Одговорно лице
Број рачуна

ИЗВРШИЋЕМО

(ЗАОКРУЖИТИ

И

Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Телефон
Одговорно лице
Број рачуна
В) ЗАЈЕДНИЧКИ СА ПАРТНЕРИМА У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ:
Назив члана групе
Седиште члана групе
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун члана групе и назив банке
Матични број члана групе
Порески број члана групе - ПИБ
Назив члана групе
Седиште члана групе
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун члана групе и назив банке
Матични број члана групе
Порески број члана групе - ПИБ
Место и датум:
..............................................

Понуђач, Печат и потпис
................................................

______________________________________________________________________________
Напомена:
- образац се попуњава само у случају наступа са подизвођачем/подизвођачима
- по потреби образац се може фотокопирати
2
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(7.3) ТАБЕЛА КОЈУ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ – структура цене
АУТОМЕХАНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ
ВРСТА И ТИП ВОЗИЛА:
Аутоцистерна: ФАП 1414 (1б жута светла)
Аутоцистерна ФАП 1620 (5м плава)
ВРСТА УСЛУГА

Рб

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

Редован сервис
ФАП 1414 (1б жута светла)
ФАП 1620 (5м плава)
Замена уља у мотору
Замена филтера уља
Замена филтера ваздуха
Замена филтера горива
Контрола уља у мењачу и редуктору
Вандредни сервис
Замена сета предњих кочионих облога
- ФАП 1414 (1б жута светла)
Замена сета предњих кочионих облога
- ФАП 1620 (5м плава)
Замена добоша – предњи
- ФАП 1414 (1б жута светла)
Замена добоша – предњи
- ФАП 1620 (5м плава)
Замена добоша – задњи
- ФАП 1414 (1б жута светла)
Замена добоша – задњи
- ФАП 1620 (5м плава)
Замена сета кочионих облога – задњи
- ФАП 1414 (1б жута светла)
Замена сета кочионих облога – задњи
- ФАП 1620 (5м плава)
Ремонт главе мотора
- ФАП 1414 (1б жута светла)
Ремонт главе мотора
- ФАП 1620 (5м плава)
Замена краја споне
- ФАП 1414 (1б жута светла)
Замена краја споне
- ФАП 1620 (5м плава)
Замена лежајева точка
- ФАП 1414 (1б жута светла)
Замена лежајева точка
- ФАП 1620 (5м плава)

Ј.М.

КО
Л.

литар
ком
ком
ком
литар

1
1
1
1
1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

Вредност
делова
без ПДВа

Вредно
ст
делова
са
ПДВом

Вредно
ст
услуга
без
ПДВом
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.

Ремонт гибња
- ФАП 1414 (1б жута светла)
Ремонт гибња
- ФАП 1620 (5м плава)
Ремонт дизни
- ФАП 1414 (1б жута светла)
Ремонт дизни
- ФАП 1620 (5м плава)
Замена уложака дизни
Ремонт пумпе високог притиска
Ремонт пумпе ниског притиска
Ремонт карданског вратила са
земеном крста кардана
- ФАП 1414 (1б жута светла)
Ремонт карданског вратила са
земеном крста кардана
- ФАП 1620 (5м плава)
Ремонт диференцијала
- ФАП 1414 (1б жута светла)
Ремонт диференцијала
- ФАП 1620 (5м плава)
Укупно:

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком
ком

1
1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

-

-

Удаљеност сервиса Испоручиоца до
седишта Наручиоца (у км)

Рок извршења
(у данима)

Услови гаранције на испоручене
услуге (у месецима):
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Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда износи 50 дана, (по
Закону исти не може бити краћи од 30 дана);
Проценат укупне вредности набавке који ће Понуђач поверити подизвођачу
износи______%, и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. (по Закону
исти не може бити већи од 50 %);
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Место и датум:
..............................................

Понуђач:
.....................................................
Печат и потпис
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8) МОДЕЛ УГОВОРА;
( Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
се слаже са моделом уговора).

УГОВОР
о јавној набавци добара«Услуге поправке и одржавање теретних возила – аутоцистерне – на период од
годину дана од дана закључења уговора», ред. бр. ЈН– 04/14
закључен дана _____________2014. год. у Жабљу, између:
1. ЈКП „Чистоћа“ , Светог Николе 7, Жабаљ МБ. 20732580, ПИБ 107051272, кога
заступа Злоколица Радомир ( у даљем тексту: Наручилац)
2. ____________________________________ МБ. ____________, ПИБ____________ кога
заступа овлашћени потписник____________________, ( у даљем тексту : Испоручилац).
Члан 1.
Предмет уговора: Услуге поправке и одржавања аутоцистерне - АУТОМЕХАНИЧАРСКЕ
УСЛУГЕ (у даљем тексту:услуге), у складу са Обрасцем понуде и спецификацијом из
Конкурсне документације, на основу спроведеног
поступка јавне набавке мале
вредности.
Услуге из става 1 овог члана обухватају следећа возила:
Аутоцистерна: ФАП 1414 (1б жута светла)
Аутоцистерна ФАП 1620 (5м плава)
Члан 2
Уговор се закључује на одређено време и то за период од годину дана од дана
закључења уговора или до утрошка средстава из члана 3 овог уговора .
Извршилац ће извршавати услуге из члана 1. овог Уговора, сукцесивно, у складу са
потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике услуга.
Извршилац се обавезује да ће у року од _____ дана, од пријема возила извршавати
сваку појединачну услугу. Услуга треба да се обави стручно, квалитетно, у складу са
добрим пословним обичајима, правилима и стандардима струке, у сервисном простору
Извршиоца који се налази на адреси _________________________________________,
удаљеност од места седишта Извршиоца (као места испоруке услуге) до места седишта
Наручиоца износи _____км.
У зависноси од околности случаја Испоручилац ће бити позван да изађе на
терен o свом трошку, у смислу отклањања квара за који је процењено да може бити
отклоњен без доласка у сервисне просторије. У случају да квар није могуће одклонити
на терену Наручилац је дужан да обезбеди транспорт предметног возила до места
Извршиоца.
Члан 3
Уговорне стране прихватају цене вредности делова и услуга које су дате у Обрасцу
понуде, која чини саставни део овог уговора.
Уговор се закључује у вредности до процењене вредности јавне набававке односно дo
600.000,00 динара без ПДВ-а, исказане укупно за две аутоцистерне.
Наручилац прихвата ценовник Извршиоца на дан подношења понуде.
Цена је одређена као фиксна, у износу на дан подношења понуде, и не може се мењати.
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Члан 4
Наручилац се обавезује да Извршиоцу уговорену цену из члана 2. Уговора плаћља по
следећој динамици:
Плаћање након извршене појединачне услуге, сукцесивно, у ком случају Извршилац
издаје одговарајуће документе о извршеној услузи, (рачун/фактура) на основу којих се
Н аручилац обавезује да ће Извршиоцу плаћати износе по појединачним фактурама у
законском року од 45 дана, по истављању фактуре на текући рачун понуђача
____________________________.
Као дан пријема документа сматра се дан када је уредан документ за плаћање заведен у
пријемној канцеларији Наручиоца.
Документ о извршеној услузи (рачун/фактура) обавезно мора да садржи листу извршених
услуга, списак уграђених делова са ценама и збирну цену за извршене услуге и уграђене
делове, како и назив возила на коме су се услуге извршиле.
Члан 5
Пријем услуге испред Наручиоца врши директор, пословођа или шеф возача, који
својим потписом на документима о извршеној услузи из претходног члана, потврђује да
је услуга испоручена.
Члан 6
Уколико Наручилац не подмирује износ који је дужан у складу са динамиком
одређеном овим уговором, Извршилац има право да захтева камату у висини законске
затезне камате за сваки дан кашњења, као и накнаду штете коју због тога трпи.
Уколико Извршилац у уговореном року не испоручује услуге дужан је да наручиоцу
плати уговорну казну у висини 0,5% од укупне вредности уговора за сваки дан
закашњења, максимално до 20% од вредности уговора.
Извршилац се ослобађа обавезе ако докаже да је за доцњење у испоруци наступило
као последица околности за које он није одговоран.
Ако Извршилац не испуни обавезу испоруке предметних услуга ни у накнадно
остављеном року, Наручилац има право да раскине уговор, уз обавештавање супротне
уговорне стране.
Члан 7
И с п о р у ч и л а ц за сваку поправку даје гаранцију за извршену услугу у трајању
од____ месеци, а на уграђене делове према гаранцији коју даје произвођач делова.
Испоручилац је дужан да о свом трошку отклони квар, или недостатак који је настао
у гарантном року, који је настао као последица кривице Испоручиоца или
карактеристика уграђених делова.
Члан 8
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове до којих дође током спровођења
уговора решавају споразумно, а ако то не буде могуће, уговарају надлежност
Привредног суда у Новом Саду.
Члан 9
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
Члан 10
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака од којих обе уговорне стране
задржавају по два примерка.
Члан 11
Уговор је закључен и ступа на снагу даном обостраног потписивања.
_____________________________
Наручилац

______________________________
Понуђач
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9) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ;
У обрасцу трошкова припреме понуде Понуђач може да прикаже трошкове израде
узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и
трошкове прибављања средства обезбеђења.
Р.
бр

Назив трошка

Износ у динарима

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Место и датум:
..............................................

Понуђач:
.....................................................
Печат и потпис
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10) ОБРАЗАЦ 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- Услуге поправке и одржавање теретних возила –
аутоцистерне – на период од годину дана од дана закључења уговора», бр. 04/14
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

............................................

Понуђач:

.............................................
Печат и потпис
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11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О КАДРОВСКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ И
ДРУГИМ ЕКСПЕРТИМА КОЈИ РАДЕ ЗА ПОНУЂАЧА
Назив понуђача – скраћено пословно
име:
Правни облик:
Седиште понуђача:
Адреса седишта:
Матични број:
Шифра делатности:
Назив делатности:
ПИБ:
Овлашћено
уговора:

лице

за

потписивање

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА КАДРОВСКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ И ДРУГИМ ЕКСПЕРТИМА КОЈИ
РАДЕ ЗА ПОНУЂАЧА
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да располажем оним
кадровским капацитетом који је наручилац у конкурсној документацији навео као
довољан. У том смислу изјављујем да имамо најмање 2 (два) запослена радника :
Лице
које
ће
бити
одговорно
за
извршење
уговора,
јесте___________________________.
Лице
одговорно
за
контролу
квалитета
испоручења
услуге:_________________________.

м.п.

ПОНУЂАЧ
______________________________
(потпис овлашћеног лица)
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12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА-РЕФЕРЕНТНА5
Навести референтне наручиоце/купце којима је понуђач извршио испоруку истоврсних
услуга, исказане у динарима за последње две године – 2012. и 2013. година (без ПДВа).

Ред
Бр.

Референтни наручилац/купац и назив
услуге

Укупна вредност
набавки у
динарима (без ПДВ- а)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
УКУПНО ЗА ПОСЛЕДЊЕ ДВЕ ГОДИНЕ:

Датум и место: _____________

МП

ПОНУЂАЧ ________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
5
Напомена: понуђач извршио испоруку истоврсних услуга у обе године, у минималној вредности од 600.000,00 динара без
ПДВ-а.
У случају постојања већег броја референтних наручилаца од 12, потребно је овај образацфотокопирати у довољном броју примерака.
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