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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку услуга - одржавања возила (механичарски радови, електро радови, лимарски
радови и фарбарски радови, затим обезбеђење резервних делова, мазива, ауто-козметике и осталог
материјала (изузев бензина и дизел горива)) за возила која користи Министарство Финасија
Пореска управа, Регионално одељење Крагујевац са припадајућим oрганизационим јединицама

Редни број ЈН:2У/2015

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЧЛАН 32. ЗЈН
ПО ПАРТИЈАМА 1-3

Крагујевац, фебруар 2015. године
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 ), чл. 2.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке број 400-404-01-00014/2015-I4008 од 27.02.2015.године и Решења о
образовању комисије за јавну набавку број 400-404-01-00014-1/2015-I4008 од 27.02.2015.године
припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку услуга - одржавања возила (механичарски радови, електро
радови, лимарски радови и фарбарски радови, затим обезбеђење и уградња резервних делова,
мазива, ауто-козметике и осталог материјала, (изузев бензина и дизел горива)) за возила која
користи Министарство Финансија Пореска управа Централа, Регионално одељење Крагујевац са
припадајућим организационим јединицама, по партијама 1- 3.
РЕДНИ БРОЈ: ЈН 2У/2015
Конкурсна документација садржи
Поглавље
I
II

III
IV

V
VI
VII
VIII
IX
X

XI
XII

Назив поглавља
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Подаци о предмету јавне набавке
Техничке
карактеристикеопис
услуге,
начин
спровођења контроле и обезбеђивања гаранције
квалитета, рок извршења и место извршења 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 структуре ценe са упутством како да се попуни
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза утврђене за
понуђача/члана носиоца посла
Образац изјаве о поштовању обавеза утврђене за
подизвођача
Образац изјаве о поштовању обавеза утврђене за
понуђача из групе
Образац трошкова припреме понуде

XIII

Страна
3
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6
7

10
18
25
29
30
31

32
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34

Прилог: Спецификација возила која су предмет јавне набавке, редни број 2У/2015-----35-37 странa
Образац – норма сата по услузи са ценом --------------------------------------------- 38-44 страна
Конкурсна документација садржи укупно 44 страна.
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Назив наручиоца: Министарство финансија, Пореска управа - Централа, Београд, улица Саве
Машковића 3-5, за потребе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Крагујевац
Адреса : 34000 Крагујевац, 27 марта бр.14
ПИБ : 100020943
Матични број : 17862146
Интернет страница: www.purs.gov.rs / aktuelnosti
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку по партијама, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 2У/2015 су услуге - одржавања возила (механичарски радови, електро
радови, лимарски радови и фарбарски радови, затим обезбеђење резервних делова, мазива, аутокозметике и осталог материјала (изузев бензина и дизел горива)) за возила која користи
Министарство Финансија Пореска управа Централа, Регионално одељење Крагујевац са
припадајућим организационим јединицама, по партијама 1- 3.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка.
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација
Не спроводи се електронска лицитација.
7. Контакт (лице или служба)
Контакт особе су Радица Грковић, e-mail адреса radica.grkovic@purs.gov.rs, Тоша Ђорђевић e-mail
адреса tosa.djordjevic@purs.gov.rs и Ненад Живковић e-mail адреса nenad.zivkovic@purs.gov.rs
телефон и факс 034/332-935.
8.Подношење понуде
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца, без обзира на начин на
који је послата, до 17.04.2015.године до 12,00 часова у писарници наручиоца на адресу:
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Министарство финансија, Пореска управа, Регионално одељење за материјалне ресурсе Крагујевац,
улица 27 марта број 14, 34 000 Крагујевац.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће на
његов захтев, издати потврду о пријему. 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.
Напомена:

Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном
пошиљком, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када
је понуда заведена на писарници наручиица,
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин
који је одређен за подношење понуде,сагласно члану 87 став 6. Закона о јавним набавкама. Понуђач је
дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу наручиоца, с тим да ће
понуђач на коверти назначити следеће:
''Понуда за јавну набавку услуга - одржавања возила Пореске управе Регионалног одељења
Крагујевац са припадајућим организационим јединицама, по партијама 1- 3, за партију/е
_________, ЈН 2У/2015 - НЕ ОТВАРАТИ".
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, овереној печатом подносиоца понуде, са наведеним
називом понуђача и адресом. Понуђач може поднети само једну понуду.
9. Време и место отварања понуда
Јавно отварање понуда одржаће се након истека рока од 30 дана ( члан 95. став 1 тачка 2. ЗЈН ) од
дана објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца, сагласно члану 62. став 1. Закона о јавним набавкама. Јавно
отварање понуда одржаће се дана 17.04.2015. године у 12,30 часова на адреси: Министарство
Финансија Пореска управа, Регионално одељење за материјалне ресурсе Крагујевац, улица 27. марта
број 14, Крагујевац – у просторији одређеној за спровођење поступка отварања понуда, велика сала у
подруму.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати
поступку отварања понуда, дужни су да Комисији наручиоца, предају писана пуномоћја, на основу
којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. Само представници
понуђача који имају одговарајуће овлашћење могу активно да учествују у поступку отварања понуда,
док остала лица то не могу.Уколико представник понуђача нема одговарајуће пуномоћје, он може да
присуствује поступку отварања понуда као општа јавност, али нема право да активно учествује у
поступку отварања понуда.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке брoj 2У/2015 за услуге одржавања возила (механичарски радови, електро
радови, лимарски радови и фарбарски радови, затим обезбеђење резервних делова, мазива, аутокозметике и осталог материјала (изузев бензина и дизел горива)) за возила која користи
Министарство Финансија Пореска управа, Регионално одељење Крагујевац са припадајућим
организационим јединицама, по партијама 1- 3.
Опис предмета јавне набавке:

2. Партије
Набавка је обликована по партијама у којима су груписана возила Пореске управе у зависности од
територијалне локације организационе јединице Министарства Финансија Пореске управе
Регионалног одељења Крагујевац, а на следећи начин:
Партија 1 – Услуга одржавања возила која користе организационе јединице Регионалног
одељења Крагујевац: Филијале ( Крагујевац, Аранђеловац, Горњи Милановац, Јагодина,
Параћин, Ћуприја, Свилајнац) , Експозитуре ( Деспотовац, Варварин, Ћићевац, Рековац,
Баточина, Лапово, Рача, Топола, Кнић ) и Одсеци Пореске полиције Крагујевац и Јагодина;
Партија 2 – Услуга одржавања возила која користе организационе јединице Регионалног
одељења Крагујевац: Филијале ( Краљево, Нови Пазар, Врњачка Бања, Крушевац и
Трстеник), Експозитуре ( Рашка, Тутин, Александровац и Брус) и Одсеци Пореске полиције
( Краљево, Крушевац и Нови Пазар );
Партија 3 - Услуга одржавања возила која користе организационе јединице Регионалног
одељења Крагујевац: Филијале ( Ужице, Чачак, Ивањица, Пријепоље, Пожега и Нова
Варош ), Експозитуре ( Гуча, Прибој, Сјеница, Бајина Башта, Ариље, Чајетина и Косјерић )
и Одсеци Пореске полиције Ужице и Чачак.
Списак возила по партијама дат је у Прилогу 1.
Наручилац задржава право промене броја возила о чему ће изабрани понуђач бити благовремено
обавештен.
3. Врста оквирног споразума
Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.
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III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ-ОПИС УСЛУГЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ И СЛ.
Предмет јавне набавке су услуге текућег одржавања и отклањања неисправности на возилима из
прилога 1. Под овим услугама се подразумева редовно одржавање возила, сагласно захтевима
наручиоца, а у случају квара или хаварије било ког степена на возилима, отклањање
неисправности (поправке) са обезбеђењем потребних оригиналних резервних делова, затим
обезбеђење потрошног материјала, мазива, ауто козметике и осталог материјала за возила, изузев
бензина и дизел-горива за све Партије.
Услуге које су предмет набавке могу се разврстати у следеће групе:
-

Аутомеханичарске услуге (кварови механичке природе, поправка, или у случају да је
поправка немогућа, замена оригиналним деловима, подсклопова или склопова на возилу,
подешавање углова точкова, милер и слично зависно од потребе и захтева Наручиоца);

-

Аутоелектричарске услуге (поправка или у случају да је поправка немогућа, замена
оригиналним деловима, електричних и електронских подсклопова или склопова на возилу);

-

-

Лимарске услуге (пеглање, масирање, замена делова од лима, варење делова лимарије или
издувног система, у случају потребе, и слично, при хаваријским оштећењима или при већем
степену корозије насталом услед старости или услед агресивног деловања средине).
Лакирерске услуге - фарбарске услуге, зависно од извршених лимарских услуга;

-

Услуге шлепања неисправног возила до сервисне јединице Извршиоца у случају потребе;

-

Прање возила (подразумева спољашње и унутрашње прање возила), по цени израженој у
обрасцу понуде;

-

Под обављањем вулканизерских услуга подразумева се: скидање точка, крпљење гуме
балансирање и поново монтирање точка на возилу

-

Редован сервис (замена свих филтера и замена уља)

Јавна набавка одржавања возила спроводи се за сва возила Министрства Финансија Пореске
управе Регионалног одељења Крагујевац, са припадајућим Филијалама и Експозитурама
укључујући и возила Пореске полиције.
Место извршења услуге је сервисна јединица понуђача (извршиоца) која се налази на
територији партије за коју се спроводи набавка- ОБАВЕЗАН УСЛОВ.
Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета:
Вршење контроле замене оригиналних делова (доказ оригинално паковање произвођача које се
показује представнику Наручиоца који преузима возило. Оригинално паковање произвођача се
одлаже са замењеним деловима у гепек возила).
Гаранција на уграђене резервне делове је по произвођачкој спецификацији.
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Сервисна књижица- Изабрани понуђач је дужан да отвори сервисну књижицу за свако возило из
партије.
Обавезни елементи сервисне књижице:
Подаци о власнику, подаци о возилу садрже регистарску ознаку возила, модел и тип возила, број
шасије.
Врсте извршене услуге и уграђени делови са датумом вршења услуга/е, које морају бити
идентичне са фактуром за плаћање, која се доставља наручиоцу.
Наручилац задржава право обиласка ауто севиса понуђача у периоду после отварања понуда а пре
него што се изврши стручно оцењивање понуда од стране Комисије за јавну набавку.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.) Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. ЗЈН
Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају обавезне услове према члану
75. став 1. ЗЈН, и то:
1. Услов: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2.Услов: да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као чланови
организоване криминалне групе, да није осуђивани за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3.Услов: да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4.Услов: 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;

2.) Начин доказивања испуњености услова у смислу чл. 75. и 77. ЗЈН:
Понуђачи који су уписани у регистар понуђача код Агенције за привредне регистре нису у обавези
да достављају доказе из члана 77. став 1. тачке 1. до 4, већ су у обавези да доставе само доказ, у
смислу текста изјаве којом се доказује испуњеност услова, прецизним навођењем једног или више
доказа који су јавно доступни на интернет страницама.
Остали понуђачи достављају:
Понуђач је дужан да уз понуду достави доказе (члан 77. ЗЈН) да испуњава услове прописане
чланом 75. ЗЈН и на начин из члана 21. Правилника о обавезним елементина конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл,
гласник РС", бр. 29/2013) и то:
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2.1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног
Привредног суда;

2.2. Потврде надлежних органа, и то:
У случају да је понуђач правно лице доставља:
Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица да није осуђивано за неко од кривичних дела
против привреде, против животне средине, примања или давања мита, кривично дело преваре. За
набројана кривична дела надлежни судови, чије је уверење потребно доставити су:
- Основни суд, на чијем подручју је седиште правног лица, за кривична дела, давање мита,
преваре, кривична дела против привреде (злоупотреба у вези са јавном набавком), кривична дела
против животне средине ( шумска крађа ), за које је као главна казна предвиђена новчана казна
или казна затвора мања или једнака 10 година;
- Виши суд, на чијем подручју је седиште правног лица, за кривична дела примање мита, кривична
дела против привреде (фалсификовање хартија од вредности), за која је као главна казна
предвиђена казна затвора која је већа од 10 година;
- Виши суд у Београду (посебно одељење за организовани криминал) да није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала.
НАПОМЕНА: За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре доставља се Уверење Основног суда које
обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног
кривичног одељења Вишег суда. Уколико Уверење Основног суда не обухвата податке из казнене
евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда,
потребно је поред Уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица којом се потврђује да понуђач ( правно лице) није осуђиван за кривична дела против
привреде и кривично дело примања мита.
- за законског заступника правног лица:
Уверење надлежне полицијске управе МУП-а ( захтев се подноси према месту пребивалишта или
месту рођења законског заступника) да законски заступник, према казненој евиденцији те управе,
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.
У случају да правно лице има више законских заступника, за сваког законског заступника
наведеног у Изводу о регистрацији привредног субјекта доставља се посебно Уверење из казнене
евиденције надлежне полицијске управе МУП-а.
У случају да је понуђач предузетник или физичко лице доставља:
-Уверење или Извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а (према месту
пребивалишта или месту рођења предузетника или физичког лица) да предузетник или физичко
лице, према казненој евиденцији те управе, није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
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организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања мита, кривично дело преваре.
Уверења или Изводи из казнене евиденције за правно лице и законског заступника као и за
предузетника или физичко лице, не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда;
2.3. Правна лица : достављају потврду Привредног и Прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности која
је на снази у време објављивања позива за подношење понуда (која не може бити старија од два
месеца пре отварања понуда и мора бити издата после дана објављивања позива);
Предузетници: Потврда Прекршајног суда да му није изречена мера забране_обављања делатности,
или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као
привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуда (која не може бити старија од два месеца пре отварања
понуда);
Физичка лица: Потврда Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених
послова (која не може бити старија од два месеца пре отварања понуда и мора бити издата
после дана објављивања позива);

2.4. Уверења Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе као и уверење надлежне
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (овај
доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда).
3.Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. ЗЈН и упутство како се
доказује испуњеност услова за правна лица и предузетнике:
Имајући у виду предмет јавне набавке наручилац одређује додатне услове за учешће у поступку
јавне набавке у погледу пословног и финансијског капацитета:
- За правна лица и предузетнике:
Финансијски капацитет и пословни капацитет за правна лица и предузетнике
- да је понуђач остварио приходе у свакој од претходне три обрачунске године (2011, 2012
и 2013 год.) у износу од најмање 3.000.000,00 динара.
Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке, издат од Агенције за привредне регистре Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника за
претходне три обрачунске године (2011, 2012. и 2013. год.) или образци биланса стања и биланса
успеха за 2011, 2012. и 2013.годину.

Технички капацитет и кадровски капацитет
- да понуђач поседује уређај за дијагностику, уређај за пуњење клима и рециклирање,
уређај за демонтирање и монтирање гума, за балансирање точка, компресор и најмање две
дизалице носивости до 2,5 тоне, а за партију 1 предметне јавне набавке, потребно је да понуђач
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поседује најмање три дизалице од којих су две носивости до 2,5 тоне а трећа преко 2,5 тоне ( због
поседовања теретног возила укупне носивости до 5 тона).
- да понуђач поседује комору за фарбање са потребним алатом и прибором за ауто –
лимарске и лакирерске радове.
Доказ: Картица основног средства за уређаје којима ће се вршити тражене услуге;
Уколико је понуђач власник пословног простора где се пружају сервисне услуге
одржавања возила, доставља се као доказ о власништву пословног простора - Препис
поседованог листа (издаје Републички геодетски завод, Служба за катастар) или Уговор о
купопродаји (оверен у Суду).
Уколико понуђач није власник пословног простора где се пружају сервисне услуге
одржавања возила, доставља се Уговор о закупу ( оверен у Суду).

- да понуђач има најмање 10 запослена радника у 2011, 2012 и 2013.години.
Доказ: Податак из БОН-ЈН тачка 5 Подаци о броју запослених за 2011, 2012 и 2013.годину и
образац М4К, пријава података за утврђивање стажа осигурања, зараде, накнаде зараде,
односно основице осигурања и висине уплаћеног доприноса за више лица за 2011, 2012 и
2013.годину.
2.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач, који је одлуком наручиоца о додели уговора изабран за најповољнијег, је дужан
да достави, као средство финансијског обезбеђења, бланко сопствену меницу за добро извршење
посла, за сваку партију посебно, са меничним овлашћењем на износ од 10 % од процењене
вредности, без ПДВ-а, са роком важења 10 дана дуже од истека уговора. Меница мора бити
достављена у складу са Одлуком Народне банке Србије о ближим условима, садржини и начину
вођења Регистра меница и овлашћења (Сл.гласник РС бр.56/2011).
Уколико понуђач на позив наручиоца не достави меницу у остављеном року, сматраће се да
је одбио да потпише уговор о јавној набавци и сходно члану 113. став 3. Закона о јавним
набавкама уговор може бити закључен са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1.) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена - Понуђач подноси понуду на српском
језику.
2.) Подаци о обавезној садржини понуде :
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.
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ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ
Понуђач доставља понуду у писаном облику у затвореној коверти тако да се при отварању може
утврдити да ли је затворена онако како је предата.
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део,
понуђачи морају да попуне на упражњеним местима, ручно читко, писаћом машином или на рачунару.
Обрасце мора да потпише власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР-а,
и морају бити оверени печатом понуђача.
Конкурсна документација садржи следеће обрасце које понуђач обавезно попуњава, оверава,
потписује и доставља:
• Образац понуде - Образац бр. 1;
• Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем, Образац бр. 2;
• Изјава о ангажовању подизвођача, Образац бр. 2а, у случају да наступа са подизвођачем;
• Образац Подаци о подизвођачу, у случају да понуђач извршење набавке делимично поверава
подизвођачу, Образац бр. 3;
• Образац Општи подаци о члану групе понуђача, у случају да понуду поднесе група понуђача,
Образац бр. 4;
• Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду, Образац бр. 5, у случају заједничке понуде;
• Модел уговора - Образац бр. 6;
• Образац структуре цене, Образац бр. 7;
• Образац изјаве о независној понуди, Образац бр. 8;
• Образац о поштовању обавеза утврђених законом за понуђача/члана носиоца посла, Образац бр.9;
• Образац о поштовању обавеза утврђених законом за подизвођача, Образац бр.10а;
• Образац о поштовању обавеза утврђених законом за члана групе, Образац бр.10б;
• Образац трошкова припреме понуде, Образац бр. 11.
Обрасце које у конкретном случају понуђач није у обавези да попуни, потпише, овери као и да
достави су следећи:
У случају да понуђач наступа самостално - Образац бр. 2а, Образац бр. 3, Образац бр. 4, Образац бр. 5,
Образац бр. 10а, Образац бр. 10 б,
У случају да понуђач наступа са подизвођачем - Образац бр. 2, Образац бр.4, Образац бр. 5, Образац
бр. 10 б,
У случају да понуђач наступа у групи - Образац бр. 2а, Образац бр. 3, Образац бр. 10а.
ИЗРАДА ПОНУДЕ
- Понуда мора бити у складу са Законом о јавним набавкама, позивом за подношење понуда и
конкурсном документацијом,
- понуђач понуду доставља у писаном облику на обрасцима садржаним у конкурсној документацији,
- 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,
- обрасце и изјаве дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни
део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом на
посебно предвиђеним местима,
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- потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из
конкурсне документације.
- евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца, изјава и модела уговора из конкурсне
документације и исправљене коректором или рукописом, морају се оверити печатом и потписом
одговорног лица,
- уколико понуду подноси група понуђача обрасце дате у конкурсно документацији потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији,
изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу
(Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона) који морају бити
потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи
определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној
документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном
одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде
сагласно чл. 81. Закона.
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА - подношење понуде са варијантама није дозвољено.

3.) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. ЗЈН
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: Министарство финансија, Пореска
управа Централа, Регионално одељење Крагујевац, улица 27. марта број 14, 34 000 Крагујевац, са
назнаком:
Измена понуде за јавну набавку услуга одржавања возила, по партијама, 1-3, ЈН бр. 2У/2015 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуга одржавања возила, по партијама, 1-3, ЈН бр. 2У/2015 - НЕ
ОТВАРАТИ ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуга одржавања возила, по партијама, 1-3, ЈН бр. 2У/2015 - НЕ
ОТВАРАТИ ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга одржавања возила, по партијама, 1-3, ЈН
бр.2У/2015 - 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.
4.) Захтев у случају подношења самосталне понуде :
У понуди (обрасцу понуде) понуђач наводи на који начин подноси понуду, да ли понуду подноси
самостално, као заједничку или са подизвођачем.
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

5.) Захтев у случају ангажовања подизвођача :
Уколико понуђач ангажује подизвођача у обавези 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, као и правила поступања наручиоца у
случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу.
Понуђач који подноси понуду са подизвођачем дужан је да:
- у обрасцу понуде (образац бр. 1) наведе пословно име или скраћени назив из одговарајућег
регистра, адресу седишта, матични број, ПИБ, име особе за контакт, да наведе део предмета набавке
који ће извршити као и проценат вредности набавке који ће извршити подизвођач;
- попуни, печатом овери и потпише образац - Изјава о ангажовању подизвођача - Образац бр. 2а,
да за сваког подизвођача достави:
- попуњен, печатом оверен и потписан образац - Подаци о подизвођачу (Образац бр. 3);
- попуњен, печатом оверен и потписан образац - Образац о поштовању обавеза утврђених законом за
подизвођача - Образац бр. 10а;
- за подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. тачка 1. до 4. ЗЈН на начин
одређен чланом 77. ЗЈН.
Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у
уговору о јавној набавци.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорне набавке, без обзира на ангажовање и
број подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део
набавке која се извршава преко тог подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања
испуњености услова.
6.) Саставни део заједничке понуде:
Понуђач који подноси заједничку понуду дужан је да у понуди наведе да понуду подноси као
заједничку и да за сваког члана групе:
- у обрасцу понуде (образац бр. 1) наведе пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра,
адресу седишта, матични број, ПИБ, име особе за контакт;
- попуњен, печатом оверен и потписан образац - Образац Општи подаци о члану групе понуђача Образац бр. 4;
- попуњен, печатом оверен и потписан образац - Образац изјаве чланова групе који подносе заједничку
понуду - Образац бр. 5;
- доставити доказе о испуњености услова из члана 75. тачка 1. до 4. ЗЈН, на начин одређен чланом 77.
ЗЈН, а додатне услове из члана 76. ЗЈН испуњавају и доказују заједно;
- попуњен, печатом оверен и потписан образац - Образац о поштовању обавеза утврђених законом
члана групе - Образац бр. 10 б.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
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. став 4.
тачка 1. до 6. закона и то:
-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,
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- понуђачу који ће издати рачун, -рачуну на који ће бити извршено плаћање,
-обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

7.) Начин и услови плаћања, као и других околности од којих зависи прихватљивост понуде
Рок за плаћање не може бити краћи од 15 дана, а ни дужи од 45 дана од дана достављања
исправног рачуна, а по извршеној услузи одржавања возила. Рачун за извршене услуге би
гласио на: Министарство финансија, Порескa управa, Регионално одељење Крагујевац, и
назив организационе јединице на чијем је возилу извршена услуга одржавања ( на пример:
Филијала Јагодина, Експозитура Деспотовац ......)
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. Наручилац може, у
случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока
важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
Наручилац ће понуду која је неблаговремена, неодговарајућа, која прелази износ процењене
вредности јавне набавке одбити као неприхватљиву, као и понуду која има битне недостатке.
Понуде код којих понуђач захтева авансну уплату, сматраће се да су неприхватљиве.
8.) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Цена у понуди мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке. Цена је фиксна за све време трајања
уговора и даје се као појединачна за свако возило посебно.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.ЗЈН.
Уколико је изабрани понуђач страно правно или физичко лице дужан је да пре закључења уговора
достави доказ о отвореном нерезидентном динарском рачуну.
9.) Дефинисање посебних захтева у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља
понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче
Понуђач у својој понуди може да одређене податке означи као поверљиве. Подаци које понуђач
означи као поверљиве биће коришћени само за намене ове јавне набавке и неће бити доступни ником
изван круга лица која буду укључена у поступку јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени
приликом отварања понуда, нити у наставку поступка.
Као поверљиве понуђач може означити документе који 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 поверљиви. Неће се сматрати поверљивим
цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде.
Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе који у горњем десном углу садрже ознаку
„ПОВЕРЉИВО", као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се
поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду,
поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено
„поверљиво", а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин. Ако се као
поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће позвати
понуђача да уклони ознаку поверљивости, понуђач ће то учинити тако што ће његов заступник
поверљивост изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум и време и потписати
се.
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10.) Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се
комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. ЗЈН
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште, електронске поште или факсом) тражити
од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет
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 на адресу: Министарство финансија, Пореска управа
Централа, Регионално одељење Крагујевац, улица 27. марта број 14, 34 000 Крагујевац, са напоменом
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације јавне набавке
услуге – одржавања возила, по партијама, 1-3, ЈН бр. 2У/2015''
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.

11.) Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршење контроле од стране наручиоца
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.
Наручилац може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунарских грешака, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
12.) Врста критеријума за доделу уговора, сагласно члану 84. и 85. Закона о јавним набавкама:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски најповољнија
понуда".
Рангирање и оцењивање понуда вршиће се према елементима критеријума који су вредновани
следећим бројем пондера.
Критеријуми за оцењивање понуда су:
а) понуђена цена услуга по 1 норма сату
до
б) цена превоза возила (шлепања)
до
в) критеријум односа цена резервних делова према набавним до
максималан могући број пондера
до

70 пондера
10 пондера
20 пондера
100 пондера

а) Критеријум понуђене цене услуге по 1 норма сату биће вреднован тако што ће се доделити
према следећој формули:
Најнижи производ( Просечни норма сат Х цена просечног норма сата) х 70
______________________________________________________________________ = број пондера (
остало)
( Просечни норма сат Х цена просечног норма сата) (производ осталих понуда)
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Напомена:
Просечни норма сат је збир свих позиција из колоне норма сати по врсти услуге (1нс=60 мин) из
Образца – Норма сати по услузи са ценом, подељен са бројем позиција (285),
Просечна цена норма сата је збир свих позиција из колоне Цена норма сати за дату врсту услуга у
динарима без ПДВ-а, из Образца – Норма сати по услузи са ценом, подељен са бројем позиција
(285),
Само понуде потенцијалних понуђача које садрже све позиције (285) биће разматране приликом
оцењивања понуда, а остале се неће разматрати.
Осталим понудама за сваку врсту услуга ће се додељивати пондери тако што се помножи просечна
норма сат са ценом једног норма сата ( минимум) и максималним бројем пондера за тај критеријум
који износи 70, а онда се то подели са остале понуде ( просечна норма сати х цена једног норма
сата ). Максималан могући број пондера за први критеријум је 70.
На овакав начин добиће се бодови за први критеријум који се сабирају са осталим бодовима по
другом и трећем критеријуму.
б) Критеријум цене превоза возила (шлепања)
Понуђач који понуди најнижу цену превоза возила (шлепање) по гаженом километру, добија 10
пондера.
Осталим понудама ће се додељивати пондери сразмерно њиховом односу према најнижој цени
(Х = 10 х најнижа цена услуге превоза возила / цена те услуге из понуде која се бодује).
У случају да се појави понуда где ће Понуђач понудити цену шлепања у износу од 0,00
динара, таква понуда неће бити бодована.
в) Критеријум односа цена резервних делова – понуда у којој је цена резервних делова на нивоу
набавне имаће 20 пондера, а остале понуде биће бодоване тако што проценат повећања цена (од
1% до 10% на набавну цену), значи умањење броја пондера за сваки проценат по 2 пондера.
Уколико две или више понуда имају исти број бодова предност има понуда чији је понуђач
остварио већи приход из пословања заједно за претходне три године ( 2011, 2012 и 2013
година), гледано из бонитета за јавне набавке, БОН ЈН.
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине - Образац бр. 11 конкурсне документације.
13.) Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.
14.) Начин и рок за подношења захтева за заштиту права понуђача и број рачуна на који је подносилац
захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу одређену Законом о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има
интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено.
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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 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања. У случају подношења захтева долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о 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 10 дана од дана пријема
одлуке.
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 80.000,00 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 РепубликеСрбије).

15.) Извршавање обавеза по раније закљученим уговорима - негативне референце
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ наведен у члану 82. ЗЈН којим потврђује да
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ из члана 82. ЗЈН, став 3. тачка 1, који се односи
на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне
набавке истоврстан предмету за који се спроводи овај поступак.
16.) Обавештење о року закључења уговора о јавној набавци
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са изабраним понуђачем у року од 10 дана од дана протека
рока за подношење захтава за заштиту права, а у случају да је поднета само једна понуда наручилац
може закључити уговор пре истека рока од 10 дана од дана протека рока за подношење захтава за
заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да
закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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Образац бр.1

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Пословно име или скраћени назив
из одговарајућег регистра
Адреса седишта
Овлашћено лице
Лице за контакт
Матични број
ПИБ
Телефон/телефакс
Број рачуна

На основу позива за достављање понуде и конкурсне документације за јавну набавку услуга одржавања возила (механичарски радови, електро радови, лимарски радови и фарбарски радови,
затим обезбеђење резервних делова, мазива, ауто-козметике и осталог материјала (изузев бензина
и дизел горива)) за возила која користи Министарство Финансија Пореска управа, Регионално
одељење Крагујевац са припадајућим организационим јединицама, по партијама 1-3, број ЈН
2У/2015, дајемо понуду како следи:
ПОНУДУ ПОДНОСИМ ЗА ПАРТИЈУ _______
(Уписати број Партије за коју се Понуда подноси),
(заокружити):
а) самостално
б) као заједничка понуда (навести опште податке за све понуђаче (осим члана носиоца посла) из
групе понуђача: пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта,
матични број, ПИБ, име особе за контакт):

_________________________________________________________________________________;
в) са подизвођачем (навести опште податке за све подизвођаче: пословно име или скраћени назив
из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број, ПИБ, име особе за контакт:
_______________________________________________________________________________;
- Уколико понуђач наступа са подизвођачем навести податке о проценту укупне вредности
набавке која ће се поверити подизвођачу као и део предмета набавке који ће се извршити преко
подизвођача:
_____________________________________________________________________________
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1. Цене услуге су:
а) Просечни норма сати __________
б) Просечна цена норма сата _________ дин/сат
в) цена превоза возила (шлепања) по гаженом км. _________ динара без ПДВ-а
г) односа цена резервних делова према набавним ______ % у односу на набавне цене
Напомена:
а) Просечни норма сат је збир свих позиција из колоне норма сати по врсти услуге (1нс=60 мин) из
Образца – Норма сати по услузи са ценом, подељен са бројем позиција (285),
б) Просечна цена норма сата је збир свих позиција из колоне Цена норма сати за дату врсту услуга
у динарима без ПДВ-а, из Образца – Норма сати по услузи са ценом, подељен са бројем позиција
(285),
2.Подаци о Сервисној јединици у којој се пружа услуга:
2.1. Назив понуђача: _________________________________________
2.2. Место, улица и број: ______________________________________
2.3. Лице за контакт : _______________________________________
2.4. Телефони и мејл адреса: ___________________________________
3.

Понуђач је обвезник ПДВ-а (заокружити)

ДА

НЕ

4. Цене услуга су фиксне сво време трајања уговора (заокружити)

ДА

НЕ

5. Услови плаћања су _____________ дана од дана пријема исправног рачуна на адресу понуђача.
(уписати број дана у коме је Наручилац у обавези да изврши плаћање након пријема рачуна, пошто је услуга извршена.
Рок за плаћање не може бити краћи од 15 дана од дана пријема исправног рачуна.)

6. Рок важења понуде је _______________________од дана отварања.
( не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

М.П.

Понуђач
___________________
(потпис овлашћеног лица)
___________________________
(читко навести име и презиме)

Напомене:
1. Понуђач/носилац посла мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају подношђења заједничке понуде образац
потписује и оверава члан групе који је носилац посла. Образац понуде потписује власник или
законски заступник понуђача/ члана групе који је носилац посла који је уписан у регистар АПР и
оверава печатом.
2. Потенцијални понуђачи који понуду подносе за више Партија копирају образац Понуде (образац 1)
у онолико примерака за колико Партија подносе понуду и уписују број Партије за који се понуда
односи. Понуда се подноси за сваку Партију посебно.
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Образац бр.2

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да у понуди за јавну
набавку услуга - одржавања возила (механичарски радови, електро радови, лимарски радови и
фарбарски радови, затим обезбеђење резервних делова, мазива, ауто-козметике и осталог
материјала (изузев бензина и дизел горива)) за возила која користи Министарство Финансија
Пореска управа, Регионално одељење Крагујевац са припадајућим организационим
јединицама, по партијама 1-3, број ЈН 2У/2015, за партију/е _________, не наступамо са
подизвођачима.

М.П.

Понуђач
___________________
(потпис овлашћеног лица)
___________________________
(читко навести име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР-а и оверава
печатом
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Образац бр.2а

ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ АНГАЖОВАО У ПОНУДИ)
За реализацију јавне набавке услуга - одржавања возила (механичарски радови, електро радови,
лимарски радови и фарбарски радови, затим обезбеђење резервних делова, мазива, ауто-козметике и
осталог материјала (изузев бензина и дизел горива)) за возила која користи Министарство
Финансија Пореска управа, Регионално одељење Крагујевац са припадајућим организационим
јединицама, по партијама 1-3, број ЈН 2У/2015, за партију/е _________, ангажоваћемо следеће
подизвођаче и у табели наводимо њихово учешће у укупној вредности понуде:

Назив подизвођача,
адреса седишта

Део посла које ће извршити
подизвођач

М.П.

Проценат укупне вредности
набавке који се поверава
подизвођачу

Понуђач
___________________
(потпис овлашћеног лица)
___________________________
(читко навести име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР-а и
оверава печатом.У случају већег броја подизвођача образац треба копирати у потребном броју
примерака.
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Образац бр.3

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
БРОЈ ТЕЛЕФОНА
БРОЈ РАЧУНА

М.П.

Понуђач
___________________
(потпис овлашћеног лица)
___________________________
(читко навести име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник понуђача или подизвођача који је уписан у
регистар АПР и оверава печатом.

У случају већег броја подизвођача образац треба копирати у потребном броју примерака.
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Образац бр.4

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
БРОЈ ТЕЛЕФОНА
БРОЈ РАЧУНА

М.П.

Понуђач
___________________
(потпис овлашћеног лица)
___________________________
(читко навести име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник члана групе понуђача који је уписан у регистар
АПР и оверава печатом.

Образац фотокопирати у потребном броју примерака за сваког члана из групе понуђача.
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Образац бр.5

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке услуга - одржавања
возила (механичарски радови, електро радови, лимарски радови и фарбарски радови, затим
обезбеђење резервних делова, мазива, ауто-козметике и осталог материјала (изузев бензина и
дизел горива)) за возила која користи Министарство Финансија Пореска управа, Регионално
одељење Крагујевац са припадајућим организационим јединицама, по партијама 1-3, број ЈН
2У/2015, за партију/е _________, и овлашћујемо члана групе да у име и за рачун осталих
чланова групе иступа пред наручиоцем.
Назив и седиште члана групе Врста посла коју ће извршити
члан групе
Овлашћени члан:

Потпис одговорног лица члана
групе
Потпис одговорног лица
М.П.

Члан групе:

Потпис одговорног лица
М.П.

Члан групе:

Потпис одговорног лица
М.П.

Члан групе:

Потпис одговорног лица
М.П.

Образац потписује власник или законски заступник овлашћеног члана носиоца посла и члана групе који
је уписан урегистар АПР и оверава печатом.

Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавање возила за потребе
Пореске управе Регионалног одељења Крагујевац, ЈН 2У/2015, по партијама, 1-3,
Страна 24 oд 44

Образац број 6
VII МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ ______
(Уписати број Партије)
Закључен између:
Министарства финансија, Пореске управе- Централа, Сектора за материјалне ресурсе - Београд, Ул.
Саве Машковића 3-5, ПИБ 100020943, матични број 17862146 (у даљем тексту: Наручилац ) кога
заступа Драгана Марковић, в.д. директора, и
_______________________________________________________из _______________________
улица _________________________________ број _ ______, ПИБ ___________________ матични број
_________________________________ (удаљем
тексту:
Извршилац)
кога
заступа
________________________
Уговорне стране констатују:
да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12) и
на основу позива за достављање понуда спровео отворени поступак јавне набавке услуга – одржавања
возила (механичарски радови, електро радови, лимарски радови и фарбарски радови, затим
обезбеђење резервних делова, мазива, ауто-козметике и осталог материјала (изузев бензина и дизел
горива)) која користи Министарство Финансија Пореска управа Регионално одељење Крагујевац са
припадајућим организационим јединицама, по партијама 1-3, редни број 2У/2015;
- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама а на основу извештаја о
стручној оцени понуда, донео одлуку о додели уговора најповољнијем понуђачу
______________________________ за партију _____ ;
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број _________________ од ____________ , доделио
уговор Извршиоцу _______________________;
- Извршилац је носилац заједничке понуде групе понуђача, чији чланови групе су следећи
( попуњава у случају подношења заједничке понуде):

1. _________________________________________________________, матични број __________,
ПИБ____________________, име особе за контакт__________________________________;
2. ____________________________________________________, матични број ________________,
ПИБ____________________, име особе за контакт________________________________________;
Извршилац наступа са подизвођачем ( попуњава у случају подношења понуде са подизвођачем ):
1. _________________________________________________________, матични број __________,
ПИБ____________________, име особе за контакт__________________________________;
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2. _________________________________________________________, матични број __________,
ПИБ____________, име особе за контакт__________________________________________;

Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу ____________________%
Део набавке који се поверава подизвођачу _________________________________________.

Члан 1.
Уговорне стране су се сагласиле да је предмет овог уговора пружање услуга одржавања возила
(механичарски радови, електро радови, лимарски радови и фарбарски радови, затим обезбеђење
резервних делова, мазива, ауто-козметике и осталог материјала (изузев бензина и дизел горива)) а
која користи Министарсво Финансија Пореска управа Регионално одељење Крагујевац са
припадајућим организационим јединицама, за партију ________, све у складу са понудом
Извршиоца, број __________ од __________2015.године.
Члан 2.
Процењена вредност јавне набавке за период до истека уговора је_____________ динара без ПДВ-а,
односно_________________ динара, са ПДВ-ом.
Члан 3.
Наручилац је дужан да Извршиоцу плати за извршене услуге текућег одржавања и отклањањe
кварова на неисправним возилима на основа прилога број 1 уговора - образац структуре цене
(норма сат по услузи са ценом) и на основу улазне фактуре за резервне делове увећане за проценат
исказан у понуди _________%.
Прилог рачуна је радни налог, копија рачуна добављача за уграђене резервне делове, фотокопија
сервисне књижице са уписаном услугом и уграђеним деловима, потписаним од стране
представника наручиоца и извршиоца.
Цена за превоз (шлепање) возила је ____________динара по гаженом километру.
Цене услуга су фиксне.
Члан 4.
Извршилац је дужан да лакше кварове на возилима која нису у возном стању, по могућству,
отклони на терену, у супротном, уколико се квар не може отклонити на терену дужан је да
неисправно возило које није у возном стању допреми до места поправке.
Члан 5.
Извршилац се обавезује да отклањање утврђених неисправности и замену резервних делова на
неисправним возилима не може извршити без сагласности овлашћеног радника Наручиоца, за сваку
организациону јединицу посебно.
Извршилац се обавезује да ће поправку на возилима Наручиоца извршити у што краћем року, који
не може бити дужи од 48 часова од момента пријаве квара изузев код аутолимарских и фарбарских
радова и генералних поправки на возилу.
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Извршилац даје гаранцију наизвршене услуге од једне године од дана извршења услуге.
Члан 6.
Извршилац се обавезује да ће обезбедити моторна и кочиона уља и неопходне резервне делове за
поправку возила Наручиоца, који одговарају стандардима произвођача возила које је предмет
услуге.
Извршилац се обавезује да за свако возило отвори сервисну књижицу у којој се врши евиденција
извршених услуга и замењених делова.

Члан 7.
Плаћање ће се вршити у року од __________ дана од дана пријема исправног рачуна на рачун
број
__________________________ код __________________________________ банке.
Извршилац услуге је дужан да уз сваку фактуру за плаћање, достави улазну фактуру, као доказ о
набавци резервних делова, потрошног материјала, моторних и кочионих уља и осталих флуида, у
супротном неће се извршити плаћање од стране Наручиоца по испостављеној фактури.
Члан 8.
Као средство финансијског обезбеђења изабрани понуђач доставља бланко сопствену меницу за
добро извршење услуга за сваку Партију за коју буде изабран, посебно. Меница мора бити
достављена у складу са Одлуком Народне банке Србије о ближим условима, садржини и начину
вођења Регистра меница и овлашћења (Сл.гласник РС бр.56/2011).
Меница се доставља након што се стекну услови за закључење уговора, а пре закључења Уговора,
од стране понуђача који је поднео најповољнију понуду а на позив наручиоца са меничним
овлашћењем на 10 % од вредности партије, без ПДВ-а, на који се Уговор закључује, са роком
важења 10 (десет) дана дуже, од рока на који се уговор закључује, односно од испуњења
уговорних обавеза .
Меница се активира услед непоштовања уговорних обавеза, у супротном, меница ће након истека
уговора продуженог за 10 дана, бити враћена Извршиоцу, заједно са меничним овлашћењем.
Члан 9.

Саставни део овог Уговора је прилог 1- образац структуре цене ( норма сат по услузи са ценом ),
списак путничких аутомобила са марком и типом возила, фабричким бројевима мотора и шасије и
регистарским бројем из Партије ____ као и свих возила које користи Регионално одељење
Крагујевац.
У ситуацијама када дође до потребе за отклањањем квара на било ком од возила које користи
Пореска управа Регионално одељење Крагујевац, на територији Партије............................, а
припада другој Партији, односно Пореској управи, понуђач је у обавези да на истом отклони квар
под условима из овог Уговора.
Уколико у току уговореног периода дође до битних промена у погледу броја или структуре возила
која су предмет одржавања, Наручилац ће о истом, а најкасније у року од 8 дана обавестити
Извршиоца услуге.
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Члан 10.
Уговорне стране су се сагласиле да се уговор закључује на временски период од 24 месеци
рачунајући од дана закључења.
Уговор се може раскинути и пре истека уговореног рока:
 На захтев Наручиоца, уколико из било ког разлога Извршилац услуге није у стању
да изврши обавезе из овог Уговора;
 Ако не буду обезбеђена средства Законом о буџету за потребе одржавања возила;
 Споразумом уговорних страна;
 Отказни рок је 30 дана, од дана добијања дописа од једне уговорне стране, где се
износе разлози за раскидање Уговора.
Члан 11.
У случају да Извршилац није у могућности да пружа неку од услуга из понуде у свом сервису,
дужан је да обезбеди пружање услуга Наручиоцу, под истим условима из овог уговора, у
сервису с чијим избором ће се сагласити и Наручилац.
Све евентуалне трошкове изазване оваквом ситуацијом сносиће Извршилац.
Члан 12.
Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора, решаваће споразумно овлашћени
представници уговорних страна.
Уколико се неспоразум не може отклонити, настали спор ће се решавати пред надлежним
Привредним судом у Крагујевцу.
Члан 13.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) за сваку уговорну
страну.
Наручилац
__________________________

Извршилац
______________________________
______________________________
______________________________

(у случају заједничке понуде нацрт уговора потписују и оверавају сви понуђачи који дају
заједничку понуду)
Модел уговора мора бити попуњен, потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача.
Уколико понуђач подноси понуду за више партија, потребно је да ископира и попуни модел
уговора за сваку партију посебно.
Уколико се понуда подноси са подизвођачем у моделу се наводе и подаци о подизвођачу као и
начин на који учествује подизвођач исказан процентуално у обиму набавке као и у опису дела
посла који се поверава подизвођачу.
Уколико се понуда подноси као заједничка понуда, у моделу уговора се наводе сви чланови групе са
основним подацима.
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Oбразац број 7

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
___________________________________________________________
(навести назив и седиште понуђача)

У складу са чланом 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12) као и чланом 2.
и 11. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС", бр. 29/2013) достављамо образац –
норма сата по услузи са ценом - структуре цене за јавну набавку услуга – одржавањe возила
(механичарски радови, електро радови, лимарски радови и фарбарски радови, затим обезбеђење
резервних делова, мазива, ауто-козметике и осталог материјала (изузев бензина и дизел горива)) за
возила која користи Министарство Финансија Пореска управа Регионално одељење Крагујевац са
припадајућим организационим јединицама, по партијама 1-3, редни број 2У/2015, за партију ____.
Наведени образац структуре цене је издвојен као посебан и саставни је део конкурсне документације.
Приликом попуњавања обрасца структуре цена потребно је попунити сва празна поља.
Уколико понуђач подноси понуду за више партија потребно је да копира образац број 7 за сваку
партију посебно.

М.П.

Понуђач
___________________
(потпис овлашћеног лица)
___________________________

(читко навести име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник понуђача/члана групе носиоца посла који је
уписан у регистар АПР и оверава печатом.
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Образац број 8

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
______________________________________________
(навести назив и седиште понуђача)
У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС",
бр.124/12, дајем следећу:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуду подносимо независно без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима у поступку предметне јавне набавке
услуга – одржавањe возила (механичарски радови, електро радови, лимарски радови и фарбарски
радови, затим обезбеђење резервних делова, мазива, ауто-козметике и осталог материјала (изузев
бензина и дизел горива)) за возила која користи Министарство Финансија Пореска управа
Регионално одељење Крагујевац са припадајућим организационим јединицама, по партијама 1-3,
редни број 2У/2015, за партију ____.

М.П.

Понуђач
____________________
(потпис овлашћеног лица)
___________________________
(читко навести име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник понуђача /члана носиоца посла који је уписан у
регистар АПР и оверава печатом.

Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавање возила за потребе
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Образац број 9

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ ЗА
ПОНУЂАЧА/ЧЛАНА НОСИОЦА ПОСЛА

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр.124/12),
дајем следећу:

ИЗЈАВУ
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо поштовали све обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине

.

М.П.

Понуђач
____________________
(потпис овлашћеног лица)
___________________________
(читко навести име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник понуђача/члана носиоца посла који је уписан у
регистар АПР и оверава печатом.

Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавање возила за потребе
Пореске управе Регионалног одељења Крагујевац, ЈН 2У/2015, по партијама, 1-3,
Страна 31 oд 44

31

Образац број 10

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ ЗА
ПОДИЗВОЂАЧА
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр.124/12),
дајем следећу:

ИЗЈАВУ
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо поштовали све обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

М.П.

Понуђач
____________________
(потпис овлашћеног лица)
___________________________
(читко навести име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник подизвођача који је уписан у регистар АПР и
оверава печатом.

Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавање возила за потребе
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Образац број 11

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ ЗА
ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр.124/12),
дајем следећу:
ИЗЈАВУ
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо поштовали све обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

М.П.

Понуђач
____________________
(потпис овлашћеног лица)
___________________________

(читко навести име и презиме
Образац потписује власник или законски заступник члана групе понуђача који је уписан у регистар
АПР и оверава печатом.

Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавање возила за потребе
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Образац број 12
XII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
_____________________________________________________________________________
(навести назив и седиште понуђача)
У складу са чланом 88 став 1. Закона о јавним набавкама као и чланом 19. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова, достављамо укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде, како следи у табели:
Врста трошка

Укупан
понуде:

износ

Износ у динарима

трошкова

припремања

Сходно члану 88 став 2. Закона о јавним набавкама, трошкове припремања понуде сноси
искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим у случају из става 3.
истог члана, ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, под
условом да је понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.

М.П.

___________________________
(потпис овлашћеног лица)
____________________________
( читко навести име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник понуђача/ члана групе носиоца посла који је
уписан у регистар АПР и оверава печатом.
Понуђач је у обавези да достави овај образац, оверен потписом и печатом , и у случају ако нема
трошкова припремања понуде.
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Prilog uz KD - Tabela - Specifikacija vozila koja su predmet održavanja, a po Konkursnoj
dokumentaciji br.2U/2015

PARTIJA 1 - VOZILA ZA ODRŽAVANJE
Р.
бр.

ОЈ - Локација
возила

1

2
Fil. Kragujevac
Fil. Kragujevac
Fil. Kragujevac
Fil. Kragujevac
Fil. Kragujevac
Fil. Kragujevac
Fil. Kragujevac
Fil. Kragujevac
Fil. Kragujevac
Fil. Kragujevac
Fil. Kragujevac
Fil. Kragujevac
Fil. Kragujevac

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
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Рег. број

Марка

3

4

5

KG 050-KV
KG 081-JM
KG 055-JN
KG 055-JO
KG 048-XH
KG 061-ZC
KG 054-YT
KG 055-GA
KG 055-GB
KG 055-GC
KG 055-GĆ
KG 087-MŽ
KG 060-ĐŠ

Zastava
Zastava
Fiat
Fiat
Fiat
Zastava

Jugo тempo 1.1
Florida in 1.3
Punto grande 1.4 active
Punto grande 1.4 active
Punto grande rst 1.2 active 5p
New turbo rival
Kombi VW Caddy 2.0 sdi
Punto grande 1.4 active
Punto grande 1.2 active
Punto grande 1.4
Punto grande 1.4 active
Punto grande rst 1.2 active 5p
10 Van 1.2 5P

Volkswagen
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Zastava

ROMR Krag.Magacin

Devizni
inspektorat
Fil. Kragujevac
PP odsek Krag.
PP odsek Krag.
PP odsek Krag.
PP odsek Krag.
PP odsek Krag.
Eks. Knić
Eks. Batočina
Eks. Topola
Eks. Rača
Fil.Aranđelovac
Fil.Aranđelovac
Eks. Lapovo
Fil. Jagodina
Fil. Jagodina
Fil. Jagodina
PP Jagodina
PP Jagodina
PP Jagodina
PP Jagodina
Fil. Ćuprija

Тип

Година
произво.
6
1999
2002
2006
2006
2008
2006
2005
2006
2006
2006
2006
2008
2007

Снага
мотора
КС/КW
11
55/40
65/48
57
57
65/48
78
51
57
57
57
57
48
44

Viljuškar plinski nosivosti 1,5t
BG 083-ER

Регистро.
ДА / НЕ
13
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE

Sedan Elegance 1.4

2003

Vaz lada
Zastava
Fiat
Fiat
Zastava
Zastava
Zastava
Zastava
Zastava
Fiat

Kombi Tranzit 100 SWB2.5
Jugo 101 Skala 55 c
Niva 1.7 21212 4x4
Jugo tempo 1.1
Punto grande 1.4
Punto grande 1.4
Jugo koral 55 tempo
Jugo 55 c koral
Jugo florida 1.4
Jugo 55 koral
JUGO FLORIDA
Punto grande 1.2

1996
2002
2002
1999
2006
2006
1995
1995
1995
1995
2002
2008

56
55/40.5
52
55/40
57
57
55/40
55/40
71/52
55/40
55/40
65/48

NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

KG 003-VL

Zastava

Jugo tempo 1.1

1999

Zastava
Fiat
Zastava
Zastava
Zastava
Zastava
Fiat
Zastava

101 skala 55 c
Punto grande rst 1.2 a
Jugo tempo 1.1
Jugo tempo 1.3
Jugo 55 koral cl
Jugo koral 55 c
Punto grande 1.2
Jugo 55 koral

1997
2008
1998
2001
1994
1994
2008
1992

55/40
55/40
65/48
55/40
48
55/40
55/41
48
55/40

DA

JA 020-ŠP
JA 017-EO
JA 029-ZS
JA 018-GZ
JA 019-MR
JA 019-MN
BG 333-UG
ĆU 002-DN

KG 006- OU
KG 073-KŽ
KG 076-ZP
KG 052-ĐO
BG 400 XO
BG 400 XM
KG 043-XH
KG 043-FI
TO 006-SA
KG 081-WČ
BG 484 MJ
AR 010-XD

Škoda Fabia
Ford tranzit
Zastava

DA

Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавање возила за потребе
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DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

35

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Fil. Ćuprija
Fil. Paraćin
Fil. Paraćin
Fil. Paraćin
Eks.Despotovac
Fil. Svilajnac
Fil. Svilajnac
Eks. Rekovac
Eks. Varvarin
Eks. Cicevac
Fil.G.Milanovac
Fil.G.Milanovac

ĆU 008-DJ
PN 020-SĐ
PN 003-GT
PN 012-FN

DE 011-CW
SV 001-SB
SV 006-ZO
JA 006-JB
KŠ 041-KĐ
KG 009-JJ
GM 010-HI
GM 012-UT

Fiat
Zastava
Zastava
Fiat
Zastava
Zastava
Fiat
Zastava
Zastava
Zastava
Fiat
Zastava

Punto grande rst 1.2
101 Skala 55
101 Skala 55 cpzk
Punto grande 1.2 active 5p
101 Skala 55 cpzk
Jugo 101 skala e 55/5v 55 cp
Punto grande rst 1.2
Jugo tempo 1.1
Jugo tempo 1.1
Jugo florida 1.3 in
Punto grande rst 1.2 active
101 Skala 55 c pzk

2008
2002
2002
2008
1997
2002
2008
1997
2000
2003
2008
2002

65/48
55/40.5
55/40.5
65/48
55/40
55/40
65/48
55/41
55/40
65/48
65/48
55/40

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

101 Skala 55 c pzk
Punto grande rst 1.2 active
Punto grande 1.4 active
Punto grande 1.4 active
Jugo florida 1.3 in
Jugo tempo 1.3
Jugo tempo 1.1
Tempra
JUGO FLORIDA
101 skala 55 c
101 Skala 55 c
Punto grande rst 1.2 active 5p
Punto grande 1.2 akcive 5p
Tempo 1.3
SKALA 101
PUNTO 1.2
Florida 1.1 in a/c
Jugo 101 skala
Saxo sx 1.5
101 Skala 55 c
SKALA 101
101 Skala c pzk
Punto grande 1.4 active
Punto grande 1.4 active
Punto grande 1.2 active

2002
2008
2006
2006
2003
2001
1998
1997
1998
2000
2002
2008
2008
2001
2001
2000
2002
1998
2000
1997

55/40
65/48
57
57
55/40
48
55/40
62
65/48
55/40
55/40
65/48
65/48
65/48
65/48
76/56
65/48
55/40
42
55/40
55/41
55/40
57
57
65/48

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

55/40
48

DA

55/40.5
65/48

DA

PARTIJA 2 - VOZILA ZA ODRŽAVANJE
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
26
27
28
29

Fil. Kruševac
Fil. Kruševac
Fil. Kruševac
Fil. Kruševac
PP Kruševac
PP Kruševac
PP Kruševac
PP Kruševac
Eks.Aleksandrovac
Eks. Brus
Fil. Trstenik
Fil. Trstenik
Fil. N. Pazar
Fil. N. Pazar
Fil. N. Pazar
Fil. N. Pazar
PP N. Pazar
PP N. Pazar
PP N. Pazar
PP N. Pazar
Eks. Raška
Eks. Tutin
Fil. Kraljevo
Fil. Kraljevo
Fil. Kraljevo
PP Kraljevo
PP Kraljevo
Fil. V.Banja
Fil. V.Banja

KŠ 044-BO
KŠ 039-BC
KŠ 039-EŽ
KŠ 039-EW
KŠ 006-CL
KŠ 039-VP
KŠ 052-LĆ
BG 303-UP
BG 205 OL
KŠ 021-DV
TS 013-JY
TS 010-LM
NP 023-LZ
NP 023-AZ
BG 660 DĐ
BG 111 AĐ
UE 050-AU
ČA 012-VŠ
NP 016-OX
KG 062-UN
BG --------TT 007-ĆJ
KV 029-FR
KV 029-FŠ
KV 026-ĐV

Zastava
Fiat
Fiat
Fiat
Zastava
Zastava
Zastava
Fiat
Zastava
Zastava
Zastava
Fiat
Fiat
Zastava
Zastava
FIAT
Zastava
Zastava
Citroen
Zastava
Zastava
Zastava
Fiat
Fiat
Fiat

2002
2006
2006
2008

KV 032-XV

Zastava

101 Skala 55

2002

KV 029-MN

Zastava

Jugo tempo 1.3

2001

VB 011-DĆ

Zastava

101 Skala 55 c pzk

2002

VB 007-EĐ

Fiat

Punto grande 1.2 active 5p

2008
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DA
DA
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PARTIJA 3 - VOZILA ZA ODRŽAVANJE
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

Fil. Čačak
PP Čačak
Fil. Čačak
Fil. Čačak
Fil. Čačak
PP Čačak
Eks. Guča
Fil. Ivanjica
Fil. Ivanjica
PP Užice
PP Užice
Fil. Užice
Fil. Užice
Fil. Užice
Fil. Požega
Fil. Požega
Eks. Cajetina
Eks. B.Bašta
Eks. Arilje
Eks. Sjenica
Eks. Priboj
Fil. Prijepolje
Fil. Prijepolje
Fil. N. Varoš
Fil. N. Varoš

ČA 016-EI
ČA 034-OE
ČA 031-ŽU
ČA 031-ŽV
ČA 027-TC
ČA 033-YŠ
LU 007-FX
IC 007-XA
IC 011-SŠ
BG 400-XN
UE 004-MF
UE 038-OM
UE 038-IT
UE 034-HG
PŽ 001-XC
PŽ 007-KX
UE 052-XČ
TS 013-JX
UE 058-PŠ
SJ 003-HY
PB 006-GO
PP 010-XG
PP 007-ĐN
NV 003-YB
NV 005-ŠS

Zastava
Zastava
Fiat
Fiat
Fiat
Zastava
Zastava
Fiat
Zastava
Fiat
Vaz Lada
Fiat
Fiat
Fiat

Jugo 101 Skala
101 Skala 55c pzk
Punto grande 1.4 active
Punto grande 1.4 active
Punto grande rst 1.2 active 5p
Jugo tempo 1.3
101 Skala 55 crtk
Punto grande 1.2 active rst
101 Skala cp zk
Punto grande 1.4 active
Niva 1700
Grande punto 1.4 active
Grande punto 1.4 active 5p
Punto Grande 1.2 rst

1998
2002
2006
2006
2008
2001
2002
2008
2002
2006
2002
2006
2006
2008

Zastava
Fiat
Zastava
Zastava
Zastava
Zastava
Vaz
Zastava
Fiat
Fiat
Vaz lada

101 Skala 55 cpkz
Punto grande rst 1.2 active
101 skala 55 pzk
101 Skala 55 c
101 Skala 55 cpzk
101 Skala 55 c
Lada Niva 1.7 21213
Jugo tempo 1.1
Punto grande rst 1.2 active 5p
Punto grande rst 1.2
Niva 1700 4x4

2002
2008
2002
2002
2002
2000
1998
2000
2008
2008
2002

55/40
55/40
57
57
65/48
65/48
55/40
65/48
55/40
57
80/59
57
57
65/48
55/40.5
65/48
55/40
55/40
55/40.5
55/40.5
59
55/40.5
48
48
59
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OBRAZAC - NORMA SATA PO USLUZI SA CENOM
PORESKA UPRAVA REGIONALNO ODELJENJE ZA MATERIJALNE RESURSE KRAGUJEVAC
(Ovaj Obrazac je sastavni deo Konkursne dokumentacije br.400-404-01-00014/2015-I4008)
Podaci o ponuđaču (upisati naziv ponuđača,ulicu broj i mesto):
(ovde upisati)_______________________________________________________________________

RED.
BR.
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
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Vrsta usluge

Norma sati po
vrsti usluge
(1 ns = 60min.)

Cena norma
sata za datu
uslugu u
dinarima bez
PDV-a

Redovan servis
Kontrola tehničke ispravnosti vozila (po potrebi)
Zamena ulja
Zamena filtera ulja
Zamena filtera goriva
Zamena uloška filtera za gorivo
Zamena filtera vazduha
Zamena kučišta filtera za vazduh
Zamena filtera polena
Zamena filtera goriva potapajuće pumpe
Zamena pumpe za gorivo
Zamena potapajuće pumpe za gorivo
Zamena rezervoara za gorivo
Zamena karburatora
Zamena trim startera(sauh drugog grla )
Zamena membrane sauha
Zamena ler dizne na karburatoru
Zamena ler ventila
Zamena dizni-benziskog motora
Zamena dihtunga poklopca karburatora
Zamena sajle gasa
Zamena vakuma drugog grla na karburatoru
Zamena svećica
Zamena kablova
Zamena grejača
Zamena dizne na dizel motoru
Zamena uloška dizni na dizel motoru po komadu
Zamena creva za prelive
Zamena termostata na hladnjaku
Zamena termodavača
Zamena vodene pumpe
Zamena posude rashladne tečnosti
Zamena hladnjaka
Zamena creva hladnjaka gornje
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Zamena creva hladnjaka donjeg
Zamena elektro ventilatora na hladnjaku
Zamena elektromotora sa ventilatorom u kabini vozila
Zamena malog hladnjaka za grejanje kabine
Zamena creva za vodu malog hladnjaka
Zamena procesora klime sa displejom
Zamena kompresora klime
Zamena kvačila kompresora klime
Zamena hladnjaka klime
Zamena isparivača klime
Zamena creva visokog pritiska klime
Zamena freona
Zamena servo pumpe upravljača
Servis klime
Zamena letve volana
Zamena nosača spona
Zamena kraja spone desne
Zamena kraja spone leve
Zamena uporne spone desne
Zamena ramena desnog
Zamena ramena levog
Zamena kugle desne
Zamena kugle leve
Zamena viljuške prednje desne
Zamena viljuške prednje leve
Zamena gumica balans štangle
Zamena amortizera prednjeg desnog
Zamena amortizera prednjeg levog
Zamena amortizera zadnjeg desnog
Zamena amortizera zadnjeg levog
Zamena opruge amortizera desne
Zamena opruge amortizera leve
Zamena šolje amortizera desne
Zamena šolje amortizera leve
Zamena ležaja prednjeg desnog točka
Zamena ležaja prednjeg levog točka
Zamena ležaja zadnjeg desnog točka
Zamena ležaja zadnjeg levog točka
Zamena glavčine prednje desne
Zamena glavčine prednje leve
Zamena glavčine zadnje desne
Zamena glavčine zadnje leve
Zamena homokinetičkog zgloba prednjeg desnog točka
Zamena homokinetičkog zgloba prednjeg levog točka
Zamena manžetne homokinetičkog zgloba desnog
Zamena manžetne homokinetičkog zgloba levog
Zamena poluosovine prednje desne
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82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

Zamena poluosovine prednje leve
Zamena manžetne do menjača desne
Zamena manžetne do menjača leve
Zamena diskova prednjih
Zamena diskova zadnjih
Zamena seta prednjih pločica
Zamena seta kočionih obloga zadnji
Zamena doboša zadnjih točkova
Zamena čeljusti/kočionog cilindra prednjeg desnog točka
Zamena čeljusti/kočionog cilindra prednjeg levog točka
Zamena kočionih čeljusti zadnjeg desnog točka
Zamena kočionih čeljusti zadnjeg levog točka
Zamena glavnog kočionog cilindra
Zamena glavnog kočionog cilindra sa servo pojačivačem
Zamena kočionog cilindra zadnjeg desnog
Zamena kočionog cilindra zadnjeg levog
Zamena servo pumpe na kočionom cilindru
Zamena creva na servo pumpi kočionog cilindra
Zamena kočionog creva prednje desno
Zamena kočionog creva prednje levo
Zamena kočionog creva zadnje desno
Zamena kočionog creva zadnje levo
Zamena cevi za kočinice prednjeg desnog točka
Zamena cevi za kočinice prednjeg levog točka
Zamena cevi za kočinice zadnjeg desnog točka
Zamena cevi za kočinice zadnjeg levog točka
Zamena posude za kočionu tečnost
Zamena kočione tečnosti
Zamena sajle ručne kočnice
Zamena ABS-a centrale
Zamena ABS senzora prednjeg desnog točka
Zamena ABS senzora prednjeg levog točka
Zamena ABS senzora zadnjeg desnog točka
Zamena ABS senzora zadnjeg levog točka
Zamena hidraulične pumpe ABS-a
Zamena držača agregata ABS-a
Zamena Instalacionog voda ABS-a
Zamena nosača menjača
Zamena menjača manuelni
Zamena menjača manuelni motor izvađen
Zamena seta kvačila
Zamena poluge menjača
Zamena nosača poluga na menjaču
Zamena birača brzina
Zamena semeringa na biraču brzina
Zamena zgloba na ručici menjača
Zamena ulja u menjaču
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129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

Zamena zamajca
Zamena cilindra kvačila
Zamena automata za hod unazad
Zamena sajle kvačila
Zamena glave motora FIAT
Zamena dihtunga poklopca ventila
Zamena čepa na poklopcu ventila
Zamena ventila u glavi motora sa brušenjem po komadu
Zamena vođice ventila na glavi motora po komadu
Zamena gumice ventila na glavi motora po komadu
Zamena brezona na glavi motora po komadu
Zamena podizača ventila na glavi motora po komadu
Zamena osovine klackalica na glavi motora
Zamena bregaste osovine
Zamena senzora na bregastoj osovini
Zamena dihtunga glave motora
Zamena dihtunga izduvne grane na glavi motora
Zamena seta za zubčenje
Zamena klinastog kaiša
Zamena zubčastog kaiša
Zamena španera
Zamena PVC poklopca zubčastog kaiša
Zamena lanca i lančanika razvoda paljenja
Zamena motora
Zamena klipa po komadu
Zamena letećih i ležećih ležajeva
Zamena uljne pumpe
Zamena automata za ulje
Zamena senzora radilice
Zamena kartera za ulje
Zamena semeringa bregaste
Zamena semeringa radilice prednji
Zamena semeringa radilice zadnji
Zamena šrafa za ispuštanje ulja na karteru
Zamena dihtunga kartera
Zamena čepa na bloku motora
Zamena nosača motora prednjeg
Zamena nosača motora sa desne strane
Zamena nosača motora sa leve strane
Zamena nosača motora donjeg
Zamena nosača menjača
Zamena protokomera
Zamena turbine
Zamena lambda sonde
Zamena kompjuterske jedinice ( procesora)
Resetovanje kompjutera
Dijagnostika elekronike (po jednom radnom satu)
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176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

Zamena akumulatora
Zamena alnasera ( elektropokretača )
Zamena alternatora
Zamena reglera
Zamena statora na alternatoru
Zamena rotora na alternatoru
Zamena statora na alnaseru
Zamena rotora na alnaseru
Zamena ležajeva na alternatoru
Zamena ležajeva na alnaseru
Zamena diodne ploče
Zamena kolektora
Zamena komutatora
Zamena bobine
Zamena razvodnika
Zamena remenice alternatora
Zamena automata alnasera
Zamena bendiksa
Zamena četkica na alnaseru
Zamena nosača četkica alnasera
Zamena elektromotora brisača zadnjeg stakla
Zamena pumpe na posudi za pranje vetrobranskog stakla
Zamena el.motora na posudi za pranje vetrobranskog stakla napred
Zamena poluge brisača po komadu
Zamena elektro motora vetrobranskog brisača
Zamena elektromotora sa ventilatorom u kabini vozila
Zamena kilometar sata
Zamena sajle kilometar sata
Zamena instumental table
Zamena ablendera
Zamena AERBEGA na volanu
Zamena kontrolne jedinice AERBEGA
Zamena modula ESP-a sistema za proklizavanje
Zamena kontakt brave
Zamena desnog stop svetla
Zamena levog stop svetla
Zamena desnog fara
Zamena levog fara
Zamena desnog prednjeg migavca
Zamena levog prednjeg migavca
Zamena fara za maglu desnog
Zamena fara za maglu levog
Zamena motora fara
Zamena automata pokazivača pravca
Zamena sirene po komadu
Zamena desnog retrovizora
Zamena levog retrovizora
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223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269

Zamena desnog el. Motora retrovizora
Zamena levog el. Motora retrovizora
Zamena desnog retrovizora elektro podešavanje
Zamena levog retrovizora elektro podešavanje
Zamena stakla na levom retrovizoru
Zamena stakla na desnom retrovizoru
Zamena centrale alarmnog uređaja
Zamena radio aparata
Zamena antene radio aparata
Zamena sistema za izduvne gasove
Zamena zadnjeg lonca auspuha
Zamena prednjeg lonca auspuha
Zamena srednjeg lonca auspuha
Zamena grane auspuha
Zamena pletenice
Zamena prednje cevi auspuha
Zamena srednje cevi auspuha
Zamena zadnje cevi auspuha
Zamena dihtunga auspuha
Zamena konusnog dihtunga na auspuhu
Zamena gumenog nosača auspuha
Zamena elastične veze na spoju cevi auspuha
Zamena katalizatora lonca auspuha
Zamena točka
Kontrola prednjeg trapa
kontrola zadnjeg trapa
Merenje ose šasije
Zamena nosača registarske tablice
Zamena prednjeg branika
Zamena zadnjeg branika
Zamena brave na prednjim desnim vratima
Zamena brave na prednjim levim vratima
Zamena brave na zadnjim desnim vratima
Zamena brave na zadnjim levim vratima
Zamena brave na zadnjim vratima
Zamena cilindra brave na prednjim desnim vratima
Zamena cilindra brave na prednjim levim vratima
Zamena cilindra brave na zadnjim desnim vratima
Zamena cilindra brave na zadnjim levim vratima
Zamena cilindra brave na zadnjim vratima
Zamena motora elek.otvaranje i zatvaranje des.pred.vrata
Zamena motora elek.otvaranje i zatvaranje levih.pred.vrata
Zamena motora elek.otvaranje i zatvaranje des.zad.vrata
Zamena motora elek.otvaranje i zatvaranje levih.zad.vrata
Zamena motorića za zaklj.i otključavanje zad.haube
Zamena podizača stakla,prednji desni
Zamena podizača stakla,prednji levi
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270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285

Zamena podizača stakla,zadnj desni
Zamena podizača stakla,zadnj levi
Zamena el.motorapodizača stakla,prednji desni
Zamena el. motorapodizača stakla,prednji levi
Zamena el.motora podizača stakla,zadnj desni
Zamenael. Motora podizača stakla,zadnj levi
Zamena tapacirunga prednjih desnih vrata
Zamena tapacirunga prednjih levih vrata
Zamena tapacirunga zadnjih desnih vrata
Zamena tapacirunga zadnjih levih vrata
Zamena amortizera vrata po komadu
Pranje vozila spolja
Pranje vozila iznutra
Zamena spoljašnje gume
Balansiranje gume
Krpljenje gume

UKUPNO :
Mesto i datum:
Ponuđač:
__________________________
Ime i prezime
___________________________
Potpis i pečat
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