РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА
22410 Пећинци, Слободана Бајића 5

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА
MАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Број: 404-24/2014-III
ЈНМВ: Текуће одржавање возила и набавке делова за
потребе Полицијске станице Пећинци

Рок за достављање
понуда:
Време отварања
понуда:

15.08.2014. године до
10:00 часова
15.08.2014. године у 11:00
часова

Пећинци, август 2014. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКАО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
3. ПРАВО УЧЕШЋА И УСЛОВИ
4. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
6. СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА
7. ОСТАЛИ ОБРАСЦИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
8. МОДЕЛ УГОВОРА
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1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
На основу Закона о јавним набакама ("Службени гласник РС", број 124/2012 ) и
Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 404-24/2014-III –
Набавка услуга , текуће одржавање возила и набавке делова за потребе Полицијске
станице Пећинци, Наручилац позива понуђаче да поднесу писану понуду у складу са
конкурсном документацијом, а на основу позива за подношење понуда за извршење
услуга у поступку јавне набавке мале вредности број 404-24/2014-III , Ознака ЈНМВ:
10/2014-ОУ.
Понуде морају бити припремљене у складу са конкурсном документацијом, a понуђачи
морају да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке.
1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Општинска управа општине Пећинци, ул. Слободана Бајића 5,коју заступа Начелник општинске
управе општине Пећинци - мр Жељко Трбовић ,ПИБ: 100399222, МБ: 08070610

1.2 ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предметна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
чланом 39. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012) и
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС»,бр.
29/2013).
1.3 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је набавка услуга, Текуће одржавање возила и набавке делова
за потребе Полицијске станице Пећинци
Назив: Текуће одржавање возила и набавке делова за потребе Полицијске станице
Пећинци
Шифра из општег речника набавки: 50112000-услуге поправке и одржавања

аутомобила
1.4 ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за
подношење понуда.
Понуда се сматра благовременом ако је Наручиоцу поднета до 15.08.2014. године до
10:00 часова.
Понуђачи подносе понуду поштом на адресу: Општинска управа општине Пећинци, Ул.
Слободана Бајића бр.5, 22410 Пећинци, или се предаје лично на исту адресу у
писарници Општинске управе општине Пећинци.
Понуда се доставља у писаном облику, у затвореној коверти овереној печатом на којој
је на предњој страни написан текст: „ НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку мале
вредности– Текуће одржавање возила и набавке делова за потребе Полицијске
станице Пећинци ЈНМВ бр.404-24/2014- III“.
На полеђини коверте обавезно назначити назив и име понуђача, адресу понуђача, емаил адресу, број телефона и име контакт особе.
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Све неблаговремене понуде, Комисија за јавне набавке Наручиоца ће, по окончању
поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су
поднете неблаговремено.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.

1.5 ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 15.08.2014. године у 11:00 часова, у
просторијама општинске управе општине Пећинци, ул. Слободана Бајића бр.5, 22410
Пећинци.
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају
Комисији за спровођење поступка јавне набавке Наручиоца поднети пуномоћје
(овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда.
1.6 РОК У КОЈЕМ ЋЕ БИТИ ДОНЕТА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Одлука о додели уговора ће бити донета у року од 8 (осам) дана од дана јавног
отварања понуда.
1.7 КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ
Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена, на основу члана 85.став 1.
тачка 2. Закона о јавни набавкама.
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом Наручилац ће
дати предност понуђачу чија је понуда пристигла раније на писарницу општинске управе
општине Пећинци.
1.8 ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ
Додатне информације и појашњења у вези са конкурсном документацијом, понуђачи
могу тражити у писаном облику путем поште на адресу: „ Општинска управа општине
Пећинци“ , Ул. Слободана Бајића бр.5, 22410 Пећинци, - ЈНМВ Текуће одржавање
возила и набавке делова за потребе Полицијске станице Пећинци бр. 404-24/2014- III“.
Особа за контакт: Маријана Лончар, ул .Слободана Бајића 5, 22410 Пећинци, контакт
телефон: 022/400-721, е-mail:biljana.djakovic@pecinci.org.
2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за
подношење понуда.
Понуђач је дужан да пре предаје своје понуде прегледа конкурсну документацију и
утврди њену исправност, проучи све ставове и сваки појединачни документ, као и све
остало што је потребно за реализацију предметне набавке.
Понуђач ће сносити све трошкове припреме и подношења понуде.
Понуђач који је самостално поднео понуду, заједничку понуду или у њима учествује
као подизвођач, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као
подизвођач.
Понуда ће се сматрати исправном и потпуном ако понуђач у свему поступи у складу са
овим упутством и достави све неопходне доказе о испуњености захтеваних услова.
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2.1 Ј Е З И К
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.

2.2 ЦЕНА, ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА
Износ понуђене цене у понуди изражава се у апсолутном износу у динарима, без
пореза на додату вредност, посебно исказани ПДВ и укупна цена са ПДВ-ом.
У цену улазе и сви обрачунати пратећи трошкови.
2.2 ВАЖЕЊЕ ПОНУДА
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана јавног отварања понуде.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија.
2.3 ТАЈНОСТ ПОДАТАКА
Подаци које понуђач означи као пословну тајну биће коришћени само за намене јавног
позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак
јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у
наставку поступка или касније.
Као пословну тајну понуђач може означити документа која садрже личне податке, а
које не садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и
пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као
пословна тајна.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу
великим словима имају написано "ПОСЛОВНА ТАЈНА", а испод тога потпис лица које
је потписало понуду. Ако се пословном тајном сматра само поједини део документа,
тај део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано
"ПОСЛОВНА ТАЈНА".
Наручилац не одговара за тајност података који нису означени на горе наведен начин.
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,
Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку пословне тајне. Понуђач ће то
учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљиво написати "ОПОЗИВ"
уписати датум и време и потписати се.
Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове тајност документа, Наручилац
ће одбити понуду у целини.
Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за
примену елемената критеријума и рангирање понуде.
ИСКЉУЧЕЊЕ ПОНУДА
Биће разматране само исправне понуде, понуде које су благовремено поднете и које у
потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације.
Неисправне понуде се неће разматрати, већ ће бити одбијене.
ВАРИЈАНТА ПОНУДА
Понуда са варијантама се неће прихватити.
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2.4 ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да у својој понуди наведе,
назив подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу
(који не може бити већи од 50%), део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача, податке о подизвођачима, као и правила поступања наручиоца у случају
да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу. Такође, дужан је да за
подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач 1) до тач.4)
Закона о јавним набавкама, на начин предвиђен у конкурсној документацији.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и Понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору о јавној
набавци. Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке,
без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
2.5 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Уколико понуду подноси Група понуђача, у Обрасцу понуде је потребно навести све
учеснике у заједничкој понуди.
За сваког учесника у заједничкој понуди је потребно доставити доказе о испуњености
услова из члана 75.став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, на начин
предвиђен у конкурсној документацији.
Група понуђача, уз заједничку понуду подноси овлашћење потписано и оверено од
стране свих чланова групе , којим се овлашћује један члан групе понуђача „Овлашћени
члан“ да у име и за рачун Групе понуђача:
- преда понуду;
- прима писмена од Наручиоца;
- попуњава обрасце из конкурсне документације, осим обрасца бр. 4 који потписује и
оверава сваки члан групе понуђача;
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи
податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу које ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

2.6 ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:
1.
2.
3

Образац изјаве о испуњености услова из чл.75. ЗЈН за
понуђача – oбразац бр. V
Образац понуде – образац бр. VI
Техничка спецификација – образац бр. VII
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4.

Образац за кадровски капацитет – образац бр. VIII

5.

Образац изјаве о независној понуди – образац бр. IX

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

Образац изјаве да је понуђач при састављању понуде
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине као и да понуђач гарантује даје ималац права
интелектуалне својине – образац бр. X
Образац трошкова припреме понуде
*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако
тражи њихову накнаду – образац бр. XI
Образац структуре цене – образац бр. XII
Изјава понуђача о достављању менице и меничног овлашћења
за добро извршење посла – образац бр. XIII
Модел уговора - oбразац бр. XIV
Изјава образац бр. XVI о поседовању опреме и радионице
Копија картона депо потписа овлашћених лица
Извештај о бонитету за јавне набавке, који издаје АПР (копија)
за 2011., 2012. и 2013.год. или биланс стања и успеха за 2011.,
2012. и 2013.годину са мишљењем овлашћеног ревизора
(копије)
Извод из Листа непокретности,или фотокопија уговора о
куповини непокретности или фотокопија уговора о закупу
радног простора на територији општине Пећинци у ком обавља
делатност

Понуђачи могу да поднесу само једну понуду и не могу је мењати ни допуњавати после
истека рока за подношење понуда.
Погађање између Наручиоца и понуђача око елемената понуде није допуштено.
2.7 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Понуђачи ће евентуална додатна објашњења у вези са понудом затражити од
Наручиоца писменим путем, најкасније три дана пре истека рока за подношење
понуда и то: путем факса на број: 022-400-792, на e-mail: biljana.djakovic@pecinci.org,
или путем поште на адресу Наручиоца: „ Општинска управа општине Пећинци
„Пећинци, Ул. Слободана Бајића бр.5, 22410 Пећинци, са назнаком „Додатне
информације за јавну набавку мале вредности Текуће одржавање возила и набавке
делова за потребе Полицијске станице Пећинци број 404-24/2014-III . Није дозвољено
тражење информација телефоном.
Наручилац је дужан да у року од три дана од пријема захтева, пошаље одговор у
писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних
набавки,као и да достави лицима која су преузела конкурсну документацију на начин
одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.
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2.8 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА КОЈА НАРУЧИЛАЦ МОЖЕ ПОСЛЕ ОТВАРАЊА
ПОНУДА ТРАЖИТИ ОД ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
Наручилац може, приликом стручне оцене понуда, да захтева од понуђача додатно
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.
Наручилац може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.
2.9 РАЧУНСКА ПРОВЕРА ПОНУДЕ
Наручилац ће проверити све понуде у погледу постојања рачунских грешака.
Наручилац ће исправити грешке:
- тамо где постоји несагласност између износа написаних цифрама и речима, важиће
износ написан речима;
- тамо где постоји несагласност између јединичне цене и укупне цене, важиће
јединична цена, а укупна цена ће бити исправљена.
Наручилац ће исправити износ наведен у понуди у складу са горе поменутом
процедуром за исправљање грешака, и уз сагласност понуђача, тај износ ће се
сматрати обавезујућим за понуђача. Уколико понуђач не прихвати исправљени износ,
понуда ће бити одбијена, а средство обезбеђења за озбиљност понуде ће бити
наплаћено.
2.10 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
1. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла
Бланко соло меницу, на износ од 10% од уговорене вредности са ПДВ-ом, са писаним
овлашћењем да се иста може попунити и реализовати уколико Извођач не испуни
обавезе из Уговора. Мора бити достављена при потписивању Уговора од стране
понуђача чија понуда буде изабрана као најповољнија.
Меница мора бити регистрована код НБС.
Обавеза Извођача је да достави и копију картона депонованих потписа код банке, који
важи у време издавања менице.
Соло меница и менично овлашћење морају бити потписана од стране овлашћених
лица ( од лица која имају депоноване потписе у банци у којој Понуђач има отворен
текући рачун ).
У случају да Понуђач којем је додељен уговор не приступи закључењу уговора у року
који је Наручилац одредио конкурсном документацијом, Наручилац ће уновчити
меницу. Меница и менично овлашћење ће на захтев понуђача бити враћени по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
2. Изјава понуђача о достављању средстава финансијског обезбеђења за добро
извршење посла
У циљу обезбеђења испуњења уговорних обавеза, понуђач је у обавези да уз понуду
достави изјаву, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да ће
приликом закључења уговора Наручиоцу доставити:
- једну бланко соло меницу за добро извршење посла (регистровану код НБС), оверену
печатом и потписану од стране овлашћеног лица;
- печатом оверено и потписано безусловно менично овлашћење на износ од 10%
вредности понуђене цене са ПДВ-ом, које неће садржати додатне услове за исплату
- копију картона депонованих потписа овлашћених лица.
Аванс није дозвољен .
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2.11 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да при састављању понуде попуни Изјаву 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 евентуалних права
интелектуалне својине. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду
заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

2.12 ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права подноси Републичкој комисији, а предаје се Наручиоцу
непосредно или путем поште препоручено са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако овим 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 седам дана пре истека рока за подношење
понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је
примљен од стране наручиоца 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 у случају јавне набавке мале вредности је пет
дана од дана пријема одлуке.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији.
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 за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије
уплати таксу у износу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57,
шифра плаћања: 153, позив на број: 97 50-016, сврха: Републичка административна
такса са назнаком набавке на коју се односи захтев, корисник: Буџет Републике
Србије).
2.13 ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Позвани Понуђач, по пријему позива од стране Наручиоца, мора у року од 5 дана да
приступи закључењу уговора. Ако Понуђач чија је понуда изабрана, пропусти наведени
рок, не потпише уговор о јавној набавци или не достави средства финансијског
обезбеђења, Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим
понуђачем и уновчити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
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3. ПРАВО УЧЕШЋА И ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
3.1 ПРАВО УЧЕШЋА
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1. Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је регистрован код
надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
Доказ за правна лица и предузетнике: Извод из регистра надлежног органа Агенције
за привредне регистре.( МЕЊА ИЗЈАВА- образац V)
2. Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати 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.
Доказ за правна лица: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног
суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов
законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде,
кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре ( ови докази по датуму издавања не смеју бити старије од
два месеца пре отварања понуда).( МЕЊА ИЗЈАВА -образац V)
Доказ за предузетнике и физичка лица:Извод из казнене евиденције, односно
уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (
ови докази по датуму издавања не смеју бити старије од два месеца пре отварања
понуда). ).( МЕЊА ИЗЈАВА -образац V)
3. Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да му није изречена мера
забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања
позива за подношење понуда.
Доказ за правна лица: Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена
мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да
код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера
забране обављања делатности (копије,ови докази морају бити издати након
објављивања позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење
понуда и не смеју бити старије од два месеца пре отварања понуда).( МЕЊА
ИЗЈАВА -образац V)
Доказ за предузетнике: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог
органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране
обављања делатности (копије,ови докази морају бити издати након објављивања
позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда и не смеју
бити старије од два месеца пре отварања понуда).( МЕЊА ИЗЈАВА -образац V)
Доказ за физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања одређених послова(копије,овај доказ мора бити издат и након објављивања
позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда и не сме
бити старије од два месеца пре отварања понуда). (МЕЊА ИЗЈАВА -образац V).
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4.Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати 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.
Докази за правна лица, предузетнике и физичка лица: Потрвда (уверење)
Министарства финансија и привреде- Пореске управе за измирене доспеле порезе и
доприносе које администрира ова управа и потврда (уверење) надлежне управе
локалне самоуправе за измирене доспеле обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода
-или потврда –уверење стране државе када има седиште на њеној територији
-ако је понуђач у поступку приватизације доставља потврду Агенције за приватизацију
( копије, ове потврде по датуму издавања не смеју бити старије од два месеца пре
отварања понуда).( МЕЊА ИЗЈАВА -образац V)
5.Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке , ако је
таква дозвола предвиђена посебним прописом.
За ову јавну набавку се не тражи испуњеност услова из члана 75. тачка 5) ЗЈН.
НАПОМЕНА:
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН( „Службени гласник РС“, број 124/2012), с
обзиром да се ради о спровођењу поступка јавне набавке мале вредности, чија је
процењена вредност мања од износа из члана 39.став 1. ЗЈН (3.000.000,00 динара),
испуњеност свих услова, осим услова из члана 75.став 1. Тачка 5.) ЗЈН, доказује се
достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке.
Понуђач за предметну јавну набавку доставља попуњен, потписан и печатом
оверен Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75.ЗЈН у поступку јавне набавке
мале вредности , број 404-24/2014-III .
ДОДАТНИ УСЛОВИ
1. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени
чланом 76. Закона о јавним набавкама
6.Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним
финансијским капацитетом.
Неопходан финансијски капацитет – Да је понуђач за претходне три године (2011.,
2012. и 2013.године, имао укупне пословне приходе у висини од најмање 100
милиона динара - збирно за три године).
Да понуђач није био у блокади у претходне 3 године од дана објављивања Позива на
Порталу јавних набавки и да није пословао са губитком у претходне 3 године од дана
објављивања Позива на порталу јавних набавки ( 2011.,2012.,2013. год. ) .
Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке, који издаје АПР (копија) за 2011.,
2012. и 2013.год. или биланс стања и успеха за 2011., 2012. и
2013.годину са
мишљењем овлашћеног ревизора
(копије)
7. Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним
техничким и кадровским капацитетом.
Довољан технички капацитет:
Да понуђач поседује у власништву или закупу радни простор на територији
општине Пећинци у ком обавља делатност
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Доказ: Извод из Листа непокретности или фотокопија уговора о закупу или фотокопија
уговора о куповини непокретности.
Техничка опремљеност:
Да у оквиру своје ауторадионице поседује опрему и радионице : аутоперионица,
вулканизерска радња , аутомеханичарска радња , аутоелектричарска и аутолимарска
радња
Докази - доказ изјава дата под кривичном и материјалном одговорношћу која се
налази у саставу конкурсне документације .
Довољан кадровски капацитет: да понуђач у месецу који претходи објављивању
позива има у радном односу минимално :
- 25 запослених, од тога 3 аутомеханичара и 1 аутоелектричар.
Докази: 1. Попуњене, потписане и оверене Образац бр. VIII , 2. копије радних
књижица и копије Уговора о раду, 3. копије обрасца М.
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Образац V
4.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
___________________________

У складу са чланом 77. Став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 124/2012), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
___________________________________________
из
___________________,
Адреса _________________________________________,
матични број
_____________,
испуњава услове утврђене Kонкурсном документацијом за ЈНМВ набавка услуга –,
Текуће одржавање возила и набавке делова за потребе Полицијске станице Пећинци
број: 404-24/2014-III
је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,
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) му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда,
4) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији.
1)
2)

Датум:
__________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
______________________________

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац потписује и печатом оверава
понуђач који је одређен као носилац посла групе понуђача
Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени образац Изјаве
фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача (као и за
носиоца посла групе понуђача).
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Образац VI
5.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
______________________
Понуда бр. _________од_________ за јавну набавку мале вредности – Набавка услуга Текуће одржавање возила и набавке делова за потребе Полицијске станице Пећинци,
за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 07.
августа 2014.године.

Општи подаци о понуђачу
Пословно име или скраћени назив
из одговарајућег регистра:
Адреса и седиште:
Име особе за контакт:
имејл адреса:
Телефон:
Фаx:
Порески број (ПИБ):
Матични број понуђача:
Број текућег рачуна и назив банке:

Одговорно лице за потписивање
уговора
Интернет страница на којој су
докази из члана 77. ЗЈН јавно
доступни
*(уколико се не достављају уз понуду,
а ако се даје изјава не треба
попуњавати)
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1) Понуду дајем:
Заокружити и податке уписати за а),

б) или

в)

а) самостално
б) са подизвођачем:
1.__________________________________________________
2.___________________________________________________
(навести назив и седиште свих подизвођача)
в) као заједничку понуду:
1.____________________________________________________
2.____________________________________________________
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди
2) Укупна цена
износи ______________________динара, без ПДВ-а.
односно
износи _____________________динара са ПДВ-ом.
3) Начин плаћања: у законском року по испостављеној фактури
4) Рок важења понуде износи ___________дана од дана отварања понуда.
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)
5.) Рок извођења радова: 31. јул 2015. године

Датум:
__________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

______________________________
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Образац VII

6. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
34
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Опис позиције
PUMPA ZA VODU BRAVO A 98 METELLI 24
PUMPA ZA GORIVO FLORIDA TIPO PTZ 3478
GUMICA ZAPT TERMOS G2
GUMICA ZAPT TERMOS Z 101
MANZETNA LEVA SA LEZAJEM
MANZETNA DESNA SA LEZAJEM
RAME Z 101 POL
RATKAPNE 13"
BOSH DIZNA 0 280 155 816
SAJLA MENJACA PEUGOT 307
FRIZANTIN 100% 1/1
NOSAC MOTORA
SLAVINA GREJAČA Z101
SPOLJNA GUMA 155/70R13 WINTERA
ŠELNA ZGLOBA DUŽA 101
ŠELNA ZGLOBA KRACA JUGO 101
FENIX SUPERIOR 15W40 1/1
FENIX SUPERIOR 15W40 175/1
FENIX S3 SAE 30 1/1
FRIZANTIN G12 1/1
SELENIA GOLD 10W40 1/1
SELENIA GOLD 10W40 2/1
PRANJE AUTOMOBILA SREDSTVOM
KOMPLET PRANJE AUTOMOBILA SREDSTVOM
LEPLJENJE GUME PUTNIČKOG VOZILA
DEMONTAŽA-MONTAŽA GUME PUTNIČKOG
AUTOMOBILA
BALANSIRANJE GUME PUTNIČKOG AUTOMOBILA
TUBELES VENTIL PUTNIČKOG AUTOMOBILA
RETROVIZOR JUGO 101
METLICE BRISACA 400MM
GUMICE SLAVINE GREJAČA
FILTER ULJA ULOŽAK HU 612X JUGO-PEZO
TERMOSTAT GOLF 87

Цена
Јединица Коли без
мере
чина ПДВ-а
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
2
KOM
3
KOM
4
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
10
KOM
2
KOM
2
KOM
2
KG
270
KOM
2
KOM
4
KOM
6
KOM
5
KOM
450
KOM
600
KOM
1
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM

Укупна цена
са ПДВ-ом

200
96
3
2
2
1
1
1
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35
37
38
39
40
41
42
45
46
47
48
49
50
51

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

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

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

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А ________________________ дин.
ИЗНОС ПДВ-а _________________дин.
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом_______________дин.

место__________

М.П.

________________________
Потпис одговорног лица

датум__________
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Образац VIII
ОБРАЗАЦ ЗА КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Ред.
број

Име и презиме запосленог

Стручна спрема

Број лиценце

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.
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НАПОМЕНА: Уз овај образац доставити фотокопије образаца М/А , копије радних
књижица за сваког запосленог струке наведеног у обрасцу, фотокопије уговора о раду
за запослене. Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац копирати за сваког
учесника у понуди.
Образац оверава и попуњава одговорно лице учесника у заједничкој понуди.

место________

М.П.

_________________________
Потпис одговорног лица

датум______
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Образац IX
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
_____________________________
У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 124/2012) и члана 20. Правилника о обавезним
елеметима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања
испуњености
услова
(„Службени
гласник
РС“,
број
29/2013)
понуђач
___________________________________________________ из ___________________
ул.________________________________ бр.___ даје

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду број
_______ од _______.2014.године за јавну набавку мале вредности набавка услуга –
Текуће одржавање возила и набавке делова за потребе Полицијске станице Пећинци
број: 404-24/2014-III, по Позиву за подношење понуда објављеног на Порталу управе
за јавне набавке дана 07 .августа 2014.године поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.
У супротном упознат сам да ће сходно члану 168.став 1. Тачка 2) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012),уговор о јавној набавци бити
ништаван.

Датум:
__________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

______________________________
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Образац X
7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПРИ САСТАВЉАЊУ СВОЈИХ ПОНУДА
ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ
НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
КАО И ДА ПОНУЂАЧ ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ
СВОЈИНЕ

_________________________________________________

Назив
понуђача:________________________________________________________________
Адреса
седишта
понуђача
:
______________________________________________________
Телефон
:_____________________________________________________________________
Матични
број
:
________________________________________________________________
Шифра
делатности
:____________________________________________________________
Порески
идентификациони
број
(
ПИБ):__________________________________________
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, број 124/2012), као понуђач дајем

ИЗЈАВУ
да сам при састављању Понуде број________ за јавну набавку мале вредности:
Набавка услуга – Текуће одржавање возила и набавке делова за потребе Полицијске
станице Пећинци број: 404-24/2014-III, поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине,
као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Датум:
__________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

___________________________
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Образац XI
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
______________________
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 124/2012), а сходно члану 6. Став 1.тачка 9.) Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС“, број 29/2013) уз понуду прилажем
структуру трошкова припремања понуде
за јавну набавке мале вредности набавка услуга – Текуће одржавање возила и
набавке делова за потребе Полицијске станице Пећинци број: 404-24/2014-III,
Редни
број
1.

ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС
(у динарима)

2.
3.

УКУПНИ трошкови без ПДВ-а
ПДВ
УКУПНИ ТРОШКОВИ СА ПДВ-ом
НАПОМЕНА:
-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене
трошкове и који траже да му их наручилац надоканади
-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му
надоканади трошкове

Датум
________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

__________________
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Образац XII

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Образац струкуре цене
Упутство како да се попуни: Потребно је попунити све колоне уносећи цене без
ПДВа и укупну цену са ПДВом према количинама датим у Прилогу

Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
34
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

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

Цена
Јединица Коли без
мере
чина ПДВ-а
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
2
KOM
3
KOM
4
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
10
KOM
2
KOM
2
KOM
2
KG
270
KOM
2
KOM
4
KOM
6
KOM
5
KOM
450
KOM
600
KOM
1
KOM
KOM
KOM

Укупна цена
са ПДВ-ом

200
96
3
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29
30
31
32
33
35
37
38
39
40
41
42
45
46
47
48
49
50
51

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

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

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

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А ________________________ дин.
ИЗНОС ПДВ-а _________________дин.
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом_______________дин.
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Образац XIII
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
__________________________________________________

Изјављујемо да ћемо на дан закључења уговора доставити наручиоцу:




једну бланко соло меницу за добро извршење посла (регистровану код НБС),
оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица;
печатом оверено и потписано безусловно менично овлашћење на износ од 10%
вредности понуђене цене са ПДВ-ом, које неће садржати додатне услове за
исплату
копију картона депонованих потписа овлашћених лица.

Датум
_________________

М.П.

ПОНУЂАЧ
_____________________
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИК ОУ
22410 Пећинци, Слободана Бајића 5
Број: 404-24/2014-III
Дана: _________2014. године
ПЕЋИНЦИ

Образац XIV

МОДЕЛ

УГОВОРА

о извршењу услуга ЈНМВ Текуће одржавање возила и набавке делова за потребе
Полицијске станице Пећинци бр. 404-24/2014-III:
Закључен дана ____________. године између:
1. НАРУЧИЛАЦ: ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ - ОПШТИНСКА УПРАВА , Пећинци, ул.
Слободана Бајића 5, ПИБ: 100399222, МБ: 08070610, коју заступа Начелник мр Жељко
Трбовић, (у даљем тексту: Наручилац), за корисника ПС Пећинци,
и
2. ИЗВОЂАЧ: ________________________________________________, ПИБ:
______________, матични број: ________________, текући рачун: _________________ ,
кога заступа директор _________________________ (у даљем тексту: Извођач).
Уговорне стране сагласно констатују:
Да је наручилац на основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама («Сл. гласнику
РС» број 124/2012) и позивом за подношење понуда за набавку услуга - Текуће
одржавање возила и набавке делова за потребе Полицијске станице Пећинци,
објављеног на Порталу јавних набавки од 07.08.2014. године спровео јавну набавку
мале вредности према конкурсној документацији број 404-24/2014-III.
( у даљем тексту: Конкурсна документација),
да је извођач доставио исправну понуду број ___ од______ године (у даљем тексту:
Понуда ) која је саставни део овог уговора,
да је наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео одлуку о
додели уговора Извођачу, под бројем _ од ____ године (попуњава наручилац)
да је Извођач носилац заједничке понуде групе понуђача број____, чији су чланови
групе следећи:
* _____________________________ из __________, улица
_________________________бр___, ПИБ ______________, МБ ___________, које
заступа директор_________________________________.
* _____________________________ из __________, улица
_________________________бр___, ПИБ ______________, МБ ___________, које
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заступа директор_________________________________.
* _____________________________ из __________, улица
_________________________бр___, ПИБ ______________, МБ ___________, које
заступа директор_________________________________.
(попуњава се само у случају заједничке понуде; навести све чланове групе понуђача
према наведеном моделу уговора)
да је група понуђача пре закључења овог уговора доставила правни акт о заједничком
извршењу набавке број_________, којим је прецизирана одговорност сваког понуђача
из групе понуђача за извршење уговора и која је саставни део овог уговора.
Да је извођач делимично извршење набавке поверио подизвођачу/има:
* _____________________________ из __________, улица
_________________________бр___, ПИБ ______________, МБ ___________, које
заступа директор_________________________________ активнсоти из набавке који ће
извршити ______________________________________ и _______% од укупне
вредности понуде.
* _____________________________ из __________, улица
_________________________бр___, ПИБ ______________, МБ ___________, које
заступа директор_________________________________ активнсоти из набавке који ће
извршити ______________________________________ и _______% од укупне
вредности понуде.
* _____________________________ из __________, улица
_________________________бр___, ПИБ ______________, МБ ___________, које
заступа директор_________________________________, активнсоти из набавке који ће
извршити ______________________________________ и _______% од укупне
вредности понуде.
(попуњава се само у случају понуде са подизвођачем/има; навести све подизвођаче
којима је поверено делимично извршење набавке).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Након спроведеног поступка за јавну набавку услуга - Текуће одржавање возила
и набавке делова за потребе Полицијске станице Пећинци“, ред. број ЈНМВ 10/2014ОУ, објављеном на Порталу јавних набавки дана 07.08.2014. године, Наручилац је
Извођачу доделио уговор о јавној набавци радова, ЈНМВ број 404-24/2014- III.
Извођач се обавезује да изведе радове према понуди понуђача бр. ____________ од
________________ која чине саставни део овог уговора . Предмет овог уговора је
Текуће одржавање возила и набавке делова за потребе Полицијске станице Пећинци.
САДРЖАЈ РАДОВА
Члан 2.
.
Текуће одржавање возила и набавке делова за потребе Полицијске станице Пећинци.
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА
Члан 3.
Извршилац услуга се обавезује да у оквиру своје регистроване делатности , а
по договору са корисником услуга и у складу са потребама корисника услуга, врши
услуге из члана 1. овог уговора за возила са обрасца техничке спецификације из
конкурсне документације за предметну јавну набавку.
Извршилац услуга из овог уговора се обавезује да ће вршити предметне услуге у
складу са правилима струке и достављеном понудом, користећи квалитетне делове и
материјале.
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Члан 4.
Извршилац услуга се обавезује да буде доступан за захтеве Корисника услуга
сваког радног дана , од 07,00 часова до 20,00 часова.
Извршилац услуга се обавезује да у року од 1 часа од захтева Корисника услуга
преузме возило у квару или хаварисано возило, и да га о свом трошку транспортује до
локације где ће вршити поправке, и натраг по извршеној предметној услузи.
Извршилац услуга се обавезује да у року од 24 часа изврши поправку преузетог
возила, осим у случајевима када због озбиљности квара поправка захтева дуже време.
Члан 5.
Извршилац услуга се обавезује да за сваку појединачну услугу Кориснику услуга
достави фактуру о извршеној услузи.
Фактура за услуге из става 1. овог члана ће садржати цену радних сати и
спецификацију уграђених делова и потрошеног материјала.
Члан 6.
Наручилац се обавезује да за извршене услуге из чл. 1 овог уговора, фактурисане на
начин из чл. 5 овог Уговора, уплаћује Извршиоцу износ са фактура на текући рачун
бр._______________. Цене је могуће променити после 60 дана од потписивања
уговора, уколико дође до поремећаја на тржишту и не могу бити више у односу на
упоредиве тржишне цене.
Извршилац услуга је дужан да привремене ситуације испоставља Наручиоцу
најкасније до 5. у месецу за радове изведене у претходном месецу.
Надзорни орган је у обавези да у року од 5 дана од дана достављања
привремене ситуације и окончане ситуације исте овери.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ:
Члан 7.
Уколико у току извршења услуге дође до додатних услуга, Наручилац задржава
право да уступи извршење тих услуга у преговарачком поступку без објављивања
јавног позива, понуђачу коме је додељен уговор, у складу са одредбама члана 24.
Закона о јавним набавкама.
Члан 8.
Уколико један од Извршилаца услуге из заједничке понуде не извршава своје
уговорене обавезе Наручилац ће захтевати од другог Извршиоца услуге из заједничке
понуде извршење услуге и он је дужан да обезбеди извршење у свему према понуди
и захтевима Наручиоца.
Извршиоци услуга који су поднели заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према Наручиоцу за испуњење уговорених обавеза у складу са законом.
Члан 9.
Уговор се може раскинути у случајевима који су предвиђени Законом о
облигационим односима и овим уговором. Овај уговор се закључује до 31.07.2015.год.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису
дефинисани овим Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим
односима.
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Члан 11.
Измене и допуне овог Уговора, Наручилац и Извршилац услуга , могу вршити
искључиво анексом у писаној форми.
Члан 12.
Све евентуалне спорове, настале из овог Уговора, уговорне стране су сагласне
да решавају споразумно, а уколико то није могуће уговарају надлежност Привредног
суда у Сремској Митровици.
Члан 13.
Овај Уговор је састављен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свакој
уговорној страни припада по 2 ( два ) .

ЗА НАРУЧИОЦА

_____________________________
в.д. директора Бранислава Ранковић

ЗА ИЗВОЂАЧА

____________________________

Саставни део уговора је:
- Понуда Извршиоца
Понуђач је дужан да попуни, парафира и печатом овери сваку страну модела уговора.

29/30

Образац XVI

ИЗЈАВА
ЈНМВ: Текуће одржавање возила и набавке делова за потребе Полицијске станице
Пећинци

ИЗЈАВА
Понуђач
________________________________ из _______________________
адреса _________________________________________ изјављујем под кривичном и
материјалном одговорношћу да у оквиру своје ауторадионице поседујем опрему и
радионице : аутоперионица, вулканизерска радња , аутомеханичарска радња ,
аутоелектричарска и аутолимарска радња у ЈНМВ бр. 404-24/2014-III : Текуће
одржавање возила и набавке делова за потребе Полицијске станице Пећинци

Дана ___________________

М.П.

_________________________
Потпис одговорног лица

Напомена: Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац оверава и
попуњава понуђач и лице овлашћено за заступање у заједничкој
понуди
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