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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“
бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике
Србије“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке м а л е в р е д н о с т и број 404- 549/2019IV од 17.12.2019. године, и Решења о образовању Комисије за јавну набавку у поступку мале вредности број
404- 549/2019-IV од 17.12.2019. године, Наручилац, Општинска управа општине Апатин, је припремио
следећу:
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
за јавну набавку услуге број 57/2019
ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА И СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ (СВЕ ВРСТЕ)
- поступак јавне набавке спроводи се као поступак јавне набавке мале вредности -

Конкурсна документација садржи:
Назив поглавља
1) Општи подаци о набавци
2) Подаци о предмету јавне набавке
3) Врста, спецификација, количина и опис добара, квалитет, рок извршења, место
извршења услуге
4) Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство
како се доказује испуњеност тих услова
5) Упутство понуђачима како да сачине понуду
5.16. Критеријум за доделу уговора
6) Обрасци и модел уговора
7) Изјава о независној понуди
8) Изјава понуђача о испуњавању услова
9) Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

Страна
3
4
4
4
6
9
10
44
45
48

НАПОМЕНА: Ова конкурсна документација има укупно 48 странa.
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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Општинска управа општине Апатин
Српских владара бр.29, 25260 Апатин
www.soapatin.org
1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:
Поступак јавне набавке услуга бр. 57/2019 – ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА И СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ (СВЕ
ВРСТЕ), спровешће се као поступак јавне набавке мале вредности.
1.3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке је набавка услуга сервисирања и одржавања службених возила
управе општине Апатин за период од шест месеци од закључења уговора.

Општинске

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
1.4. Контакт:
Контакт особе: Нађа Вујовић, e-mail nadja.vujovic@apatin.rs
Недељко Шарац, e-mail nedeljko.sarac@apatin.rs
1.5. Подаци о начину, месту и роковима за подношење понуда:
Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом, достављају
се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца – Општинска управа општине Апатин,
25260 Апатин, са обавезном назнаком на лицу коверте:
„Не отварати – ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА И СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ (СВЕ ВРСТЕ), поштом, или лично
преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и
факса понуђача, као и име особе за контакт и е-mail.
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је
31.12.2019. године до 10,45 часова.
Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде примљена
након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.
1.6. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину подношења
пуномоћја:
Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општинске
управе општине Апатин,Српских владара бр.29, 25260 Апатин, (Плава сала).
Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 31.12.2019. године у 11:00 часова.
Време и начин подношења пуномоћја:Отварању понуда
могу
присуствовати сва
заинтересована лица. Представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати
Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.
1.7.Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:
Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року од 3 дана од дана јавног отварања
понуда и биће објављена на Порталу јавних набавки у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.
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2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
Опис предмета набавке: поправка и одржавање моторних возила и припадајуће опреме
Назив и ознака из општег речника набавки:
ОРН: 50110000- услуге поправки и одржавања моторних возила и припадајуће опреме
3. ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, КВАЛИТЕТ, РОК ИЗВРШЕЊА,
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ...
Врста, спецификација, количина и опис услуга која су предмет јавне набавке, детаљно су приказани у
Oбрасцу бр. 9 – табеларни део понуде.
Понуђач је дужан да возило преузме одмах, а најкасније у року од 2 дана од позива наручиоца ради
сервисирања или поправке.
Цена резервних делова пада на терет наручиоца.
Понуђач је дужан да гарантује квалитет извршених услуга у периоду од минимално 12 месеци, а на
уграђене делове према гаранцији коју даје произвођач делова.
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених услуга понуђач је дужан да отклони исте у
року од 3 дана од дана сачињавања записника о рекламацији, односно дужан је да уграђени резервни део
замени новим.
У случају квара возила на релацији која је удаљена више од 100 км од седишта Наручиоца, Наручиоц
задржава право да интервенцију на возилу изврши у најближем одговарајућем сервису.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

4.1. Обавезни и додатни услови:
У складу са чланом 75. став 1. и чланом 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ
1.) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2.) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3.) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
4.) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке ако
је таква дозвола предвиђена посебним прописима;
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).
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ДОДАТНЕ УСЛОВЕ
5.) да располаже неопходним пословним и финансијским капацитетом: да рачун понуђача није био у
блокади најмање у последњих 12 месеци пре објављивања позива за подношење понуде на Порталу јавних
набавки; да је у претходне две године (2017. и 2018.) остварио у збиру укупан приход у најмањем износу од
2.000.000,00 динара;
6) да располаже довољним техничким капацитетом: да поседује у власништву или у закупу пословне
просторије минималне површине 150м2, да располаже са специјалним возилом за излазак на терен, да поседује
одговарајућу компјутерску дијагностику и опрему за поправку возила, да поседује клима станицу за
испитивање и пуњење клима уређаја; најмање један канал за опслуживање возила и две дизалице;
7) да располаже довољним кадровским капацитетом: ако на дан објављивања позива за подношење понуде на
Порталу јавних набавки има најмање 3 запослена радника на неодређено или одређено време или ангажована
по другом основу од којих је најмање: један аутомеханичар.
Приликом фактурисања ванредних интервенција на возилу, уз фактуру обавезно приложити извештај
о дефектажи и доказ да је део замењен-оправљен ( доказ: рачун и стари део на увид )
Сви уграђени делови и опрема морају бити одговарајући према спецификацији произвођача возила.
Пружалац услуга је дужан да обезбеди и води сервисну књигу за свако возило тако да један примерак остаје
у возилу, а други код Пружаоца услуге.
Пружаоц услуге који се налази на удаљености већој од 15 км од Апатина, сам сноси трошкове доласка по
возило, одвожења истог и враћања Наручиоцу.
4.2. Доказивање испуњености услова:
Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем
следећих доказа:
Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), осим услова под тачком 4), 5), 6) и 7) које је неопходно
доставити уз понуду, понуђач доказује достављањем писмене изјаве којом понуђач под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове.
Понуђач уз понуду и потребне изјаве доставља и:
4) фотокопију важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности издату од стране надлежног органа
ако је предвиђена посебним прописом;
5) - Потврду о броју дана неликвидности за последњих 12 месеци пре објављивања позива за подношење
понуде на Порталу јавних набавки. Услов је да понуђач нема евидентираних дана неликвидности за тражени
период - најмање 12 месеци пре објављивања позива, али потврда може да обухвати и дужи временски
период. Потврду издаје НБС - Принудна наплата - Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога
принудне наплате, Крагујевац, Бранка Радичевића 16а, 34000 Крагујевац. Потврда се може наручити
електронски, слањем захтева са потребним подацима о фирми и исказом која се потврда жели. Електронска
адреса: zahtevzapotvrde@nbs.rs
- Биланс успеха за 2017. и 2018. годину - оверену фотокопију од стране понуђача или навођење интернет
странице надлежног органа на којој је документ јавно доступан;
6)- препис листа непокретности, копија уговора или другог документа, уговор о закупу одакле се може
видети да понуђач поседује у свом власништву или закупу одговарајуће пословне просторије;
Попуњена, потписана и печатом оверена изјава понуђача да испуњава услове у погледу просторног
капацитета и опреме (Образац изјаве дат је на страни 46);
7) - образац М-А којим се потврђује да су радници запослени код понуђача на неодређено или одређено
време или ангажована по другом основу и фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема за
аутомеханичара.
Попуњена, потписана изјава понуђача да испуњава услове у погледу кадровског капацитета (Образац изјаве
дат је на страни 47);
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:
Понуда мора да буде састављена на српском језику.
Документа достављена на страном језику морају бити преведена и оверена од стране судског тумача.
5.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне документације
и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или написана необрисивим мастилом и
оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни
део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно подаци који су
уписани мимо образаца неће се уважити и таква понуда ће се одбити.
Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани у целини и запечаћени, тако да се
не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се
видно не оштете листови или печат.
Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити
да ли је затворена онако како је предата.
Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној
коверти на адресу наручиоца – Општинска управа општине Апатин, 25260 Апатин, са обавезном
назнаком на лицу коверте:
„Не отварати – ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА И СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ (СВЕ ВРСТЕ), поштом, или лично
преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и
факса понуђача, као и име особе за контакт и е-mail.
Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања поступка
отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је неблаговремена.
Неблаговремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца након истека рока
одређеног у позиву и конкурсној документацији.
Наручилац ће одбити све неодговарајуће понуде и неприхватљиве понуде.
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све
услове из техничке спецификације.
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних
недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе
понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Наручилац ће одбити понуду ако:
1.) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће прописане конкурсном документацијом
2.) ако је понуђени рок важења понуде краћи од 30 дана;
3.) ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама (потребно је попунити образац
понуде и друге тражене обрасце);
4.) ако нису попуњене, потписане и оверене све изјаве које су тражене овом конкурсном документацијом.
5.3. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
5.4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама:
Понуда са варијантама није дозвољена.
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5.5. Начин измене, допуне и опозива понуде:
Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре истека рока за
подношење понуда.
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском
износу, а не у процентима.
Свако обавештење о изменама, допунама или повлачењу понуде биће припремљено, означено и
достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Повлачење понуде за јавну набавку
бр.57/2019 – ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА И СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ (СВЕ ВРСТЕ)“– НЕ ОТВАРАТИ.
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.
5.6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује
у заједничкој понуди или као подизвођач:
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
5.7. Понуда са подизвођачем:
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити
подизвођачу и да наведе његов назив, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова
прописаних конкурсном документацијом.
5.8. Заједничка понуда:
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове прописане
конкурсном документацијом.
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 и
2.) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Напомена: уколико понуду подноси група понуђача споразум треба да садржи податке о понуђачу који ће у
име групе потписивати образце из конкурсне документације. Понуђачи који поднесу заједничку понуду
одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
5.9. Захтеви у погледу места извршења услуге:
Место извршења услуге: у сервисним просторијама понуђача. У зависности од околности случаја
понуђач може бити позван да изађе на терен, у смислу отклањања квара за који је процењено да може бити
отклоњен без одвожења возила у сервис понуђача.
5.10. Рок важења понуде:
Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 30 дана од дана
отварања понуде.
5.11. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:
Понуђене цене треба да буду изражене у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом.
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Цене се не могу мењати у току трајања уговора осим у оправданим случајевима услед значајних промена цена
и услова на тржишту, а на образложен захтев уговорне стране која предлаже промену цена и претходну
сагласност наручиоца, о чему се закључује анекс уговора.
5.12. Заштита података:
Наручилац је дужан да:


чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди кoје је као такве, у складу са законом,
понуђач означио у понуди;



одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;



чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим понудама,
до истека рока предвиђеног за отварање понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
5.13. Додатне информације и појашњења код наручиоца:
Понуђач може, у писаном облику (или путем електронске поште, поште или факса) на адресу
наручиоца – Општинска управа општине Апатин, Српских владара бр. 29, 25260 Апатин, са обавезном
назнаком: „ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА И СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ (СВЕ ВРСТЕ) “ тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.
Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено.
5.14. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке:
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових
подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
5.15. Негативне референце:
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре
достављања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној
набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну
референцу.
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5.16. Критеријум за избор најповољније понуде:
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга бр.57/2019 – ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА И
СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ (СВЕ ВРСТЕ) донеће се применом критеријума: „најнижа понуђена цена“.
У случају једнаке понуђене цене изабраће се онај понуђач чије се седиште налази на краћој удаљености од
Наручиоца.
5.17. Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права са упутством о уплати
таксе из члана 156. Закона:
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да уплати таксу у износу од 60.000,00 динара на
рачун буџета Републике Србије, број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број:
подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права - ЈН број 57/2019,
прималац: Буџет Републике Србије, сврха уплате: скраћеница "ЗЗП", затим назив наручиоца и на крају број
или ознака јавне набавке, при чему није дозвољено уписивати никакве додатне речи или интерпункцијске
знаке (нпр: "такса за", "уплата" и сл.), већ искључиво наведене појмове у поменутом редоследу, тј. сврха
уплате: ЗЗП, Општинска управа општине Апатин, ЈН број 57/2019.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца
најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је
5 дана од дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре
истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. Закона о јавним набавкама, 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.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.
5.18. Обавештење о року за закључење уговора:
Уговор ће бити закључен најкасније у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење
захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
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6.ОБРАСЦИ И МОДЕЛ УГОВОРА
Образац 1- Образац понудеОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
ПИБ:
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail):

ТЕЛЕФОН:
ТЕЛЕФАКС:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора:
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ – директор:
Важност понуде
Рок плаћања (45 дана од дана достављања рачуна)

30 дана од дана отварања понуде
45 дана

УСЛУГА РЕДОВНОГ СЕРВИСИРАЊА СВИХ ВОЗИЛА (МАЛИ И ВЕЛИКИ СЕРВИС)
Са ПДВ-ом
Без ПДВ-а
УСЛУГА ВАНРЕДНОГ СЕРВИСИРАЊА СВИХ ВОЗИЛА
Са ПДВ-ом
Без ПДВ-а
ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ СВИХ ВОЗИЛА
Без ПДВ-а

Са ПДВ-ом

УКУПНА ЦЕНА РЕДОВНОГ (МАЛИ И ВЕЛИКИ СЕРВИС ), ВАНРЕДНОГ СЕРВИСИРАЊА И
ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА СВИХ ВОЗИЛА
Са ПДВ-ом
Без ПДВ-а
Рок извршења услуге за редовно сервисирање
(највише 24 часа од пријема возила на редовно
___________ дан
сервисирање)
Рок извршења услуге за ванредно сервисирање
(највише 72 часа од пријема возила на ванредовно ___________ дана
сервисирање)
Гаранција за квалитет извршених услуга
___________ месеци
Минимум 12 месеци
ПОНУЂАЧ: __________________

Место и датум:___________
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Образац 2
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

1. КОЈИ НАСТУПА СAMOСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3.ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (заокружити)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за јавну набавку
бр. 57/2019 – ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА И СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ (СВЕ ВРСТЕ)

(име и презиме, звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

у име и за рачун понуђача.

(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

Датум:

Име и презиме одговорног лица - директора
(Понуђача или овлашћеног члана Групе понуђача)

Потпис одговорног лица - директора

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор Понуђача, односно
одговорно лице – директор овлашћеног члана Групе понуђача, образац је неприменљив.
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Образац 3
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)
За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче

Р.бр.

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

ВРСТА ДОБАРА КОЈУ НУДИ

% УЧЕШЋЕ
ПОДИЗВОЂАЧА

1

2

3

Датум:

Име и презиме овлашћеног лица
Потпис обвлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.
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Образац 4
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА
АДРЕСА СЕДИШТА ПОДИЗВОЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
РАЧУН
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ
ПОДИЗВОЂАЧА.

Место и датум
Име и презиме овлашћеног лица

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.
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Образац 5
ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку услуга бр. 57/2019 – ОДРЖАВАЊЕ
ВОЗИЛА И СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ ( СВЕ ВРСТЕ)
Овлашћујемо члана Групе ____________________________________, да у име и за рачун осталих чланова
Групе иступа пред наручиоцем.

Пун назив и седиште
члана групе

Врста добара коју нуди

Учешће члана
Потпис одговорног лица
групе у понуди (%)
и печат члана групе

Овлашћени члан
м.п.
Члан групе
м.п.
Члан групе
м.п.

Место и датум
Име и презиме овлашћеног лица

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.
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ОБРАЗАЦ 6
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ
ПОНУЂАЧА

ЧЛАНА

ГРУПЕ

АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
РАЧУН
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ
ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

Место и датум
Име и презиме овлашћеног лица

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.
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ОБРАЗАЦ 7
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Ред. бр.

Врста трошка

Износ без ПДВ-а

Износ са ПДВ-ом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
У К У П Н О:

НАПОМЕНА: Понуђач може да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тј.
да попуни образац 7. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Достављање овог обрасца није обавезно!

Датум:

Потпис понуђача
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ОБРАЗАЦ 8
МОДЕЛ УГОВОРА
Закључен дана _______ 2019. године у Апатину између
1. Општинска управа општине Апатин, Српских владара 29, коју заступа Начелник
општинске управе Општине Апатин , Мане Шкорић (у даљем тексту: Наручилац), МБ:
08350957;ПИБ: 101269416; ТР: 840-54640-41 код УТ и,
2. __________________________________ из _______________, ул. ______________________, ПИБ
- _________________________ , МБ - _________________, кога заступа
_________________________ број текућег рачуна ____________________ код пословне банке
_________________________ (у даљем тексту: Даваоц услуге)
Основ за закључење уговора за ЈН бр. ____________:
1. Одлука о додели уговора број: _______________од дана ________________;
2. Понуда изабраног понуђача бр. ______ од___________:
Уговорне стране сагласно констатују (у случају да је дата заједничка понуда):
- да је испоручилац носилац заједничке понуде групе понуђача број____, чији су чланови групе следећи:
1.
_____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________.
2. _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________.
3. _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________.
Споразум групе понуђача бр. __________ од дана ______________ је саставни део овог уговора.
Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
(попуњава се само у случају заједничке понуде; навести све чланове групе понуђача према наведеном моделу
уговора)
Да је извршилац 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).
ЧЛАН 1.
Предмет Уговора је уређење права и обавеза у вези набавке услуге ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА И
СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ (СВЕ ВРСТЕ), број набавке 57/2019 додељене понуђачу одлуком
од
године, по понуди број
од
године, на износ
наручиоца број
без ПДВ-a, односно
динара са обрачунатим ПДВ-ом, у поступку јавне набавке мале вредности по
јавном позиву објављеном на Порталу Управе за јавне набавке.
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ЧЛАН 2.
Пружање услуга по усвојеној понуди из члана 1. овог уговора, Понуђач врши према позиву
Наручиоца писменим путем, путем телефона или другим средствима комуникације.
ОБИМ, НАЧИН ПОРУЏБИНЕ И ИСПОРУКА
ЧЛАН 3.
Понуђач је дужан да се у вези са испуњавањем обавеза по овом уговору у свему придржава обавеза и
услова које је дао у својој понуди из члана 1.овог уговора, па преузима следеће обавезе:
- да се придржава цена услуга и делова
- да се придржава гарантног рока за услуге од 12 месеци,
- да преузме возило одмах односно најкасније у року од 2 дана од позива наручиоца ради сервисирања или
поправке.
Уколико се сервисни простор понуђача налази на удаљености већој од 15 км од Апатина, понуђач
сноси трошкове преузимања возила, танспорта истог до својих сервисних просторија и враћање Наручиоцу.
У зависности од околности случаја понуђач може бити позван да изађе на терен, у смислу отклањања квара
за који је процењено да може бити отклоњен без доласка у сервисне просторије.
ЧЛАН 4.
Јавна набавка по овом уговору врши се у трајању од шест месеци односно до утрошка планираних
средстава за ову јавну набавку ______________ дин, од закључивања уговора са ценама услуга датим у
понуди и не могу се се мењати у току трајања уговора осим у случају значајнијих промена цена и услова на
тржишту, на образложен захтев понуђача, уз претходну сагласност Наручиоца, о чему се закључује анекс
уговора.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години тј. 2020. биће реализовани највише до износа
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
ЧЛАН 5.
Наручилац врши плаћање пружених услуга, на основу испостављених рачуна, са роком плаћања до 45
дана након издавања рачуна.

-

ЧЛАН 6.
Закључивањем уговора Понуђач преузима обавезу да:
о свакој пруженој услузи уредно води сервисну књигу свих возила,
примерак потписаног радног налога Понуђач доставља наручиоцу уз рачун о пруженим услугама.
ЧЛАН 7.
У случају да права и обавезе нису регулисане овим уговором, примењује се Закон о облигационим
односима.
Уговор се закључује на шест месеци, а важност истог се може продужити уз сагласност обе
стране најкасније до спровођења поступка јавне набавке, о чему се закључује анекс уговора.
Уговор се може раскинути и пре истека важења, уколико једна од уговорних страна не испуњава
обавезе и то писменим путем, са отказним роком од 15 дана.
РЕКЛАМАЦИЈЕ
ЧЛАН 8.
Понуђач је дужан да гарантује квалитет извршених услуга у периоду од минимално 12 месеци, а на
уграђене делове према гаранцији коју даје произвођач делова.
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених услуга понуђач је дужан да
отклони исте у року од 3 дана од дана сачињавања записника о рекламацији, односно дужан је да уграђени
резервни део замени новим.
У случају квара возила на релацији која је удаљена више од 100 км од седишта Наручиоца, Наручиоц
задржава право да интервенцију на возилу изврши у најближем одговарајућем сервису.
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ЧЛАН 9.
Понуђач је дужан да без одлагања отклони квантитативне и квалитативне рекламације.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 10.
У случају да поједина права и обавезе нису регулисани овим Уговором, примењује се Закон о
облигационим односима.
ЧЛАН 11.
У случају спора у спровођењу овог Уговора утврђује се надлежност Привредног суда у Сомбору.

ЧЛАН 12.
Овај Уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих Уговарачи задржавају по три примерка
за своје потребе.
ЗА НАРУЧИОЦА
________________
Мане Шкорић

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА
__________________
Потпис овлашћеног лица
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Образац 9

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA VOZILA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE APATIN 2019. GODINA

R.B
r.

MARKA I TIP
VOZILA

BROJ ŠASIJE

SNAGA
MOTORA
KW

1.

LADA 21214 120 50
LADA 4X4
IVECO
IS56CC2BAFM11C1
CDA14HA6
FIAT PUNTO
DACIA DUSTER
PH.2LAUREATE 1.6
16V 4X4
ZASTAVA YUGO
101 SKALA 55
CHEVROLET
LACETTI

XTA21240E2190497

2.

3.
4.

5.
6.

GODINA
PROIZVO
DNJE

61

RADNA
ZAPREMIN
A
CCM
1690

ZCFC50A400D506972

107

2998

2013.

ZFA1990000P326018
UU1HSDC5G51901051

51
77

1242
1598

2017.
2014.

VX1128A0001095152

40

1116

2001.

KL1NF486J7K585058

80

1598

2007.

2014.
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REDOVNO SERVISIRANJE VOZILA
VRSTA VOZILA: LADA 120 50

2014 .

REDOVNI „MALI“ SERVIS 10.000,00 KM
R.B.

VRSTA
USLUGE

1.

Zamena ulja u motoru

2.

Zamena filtera ulja

3.

Zamena filtera vazduha

4.

Zamena filtera goriva

5.

Provera tečnosti za
hlađenje motora,
kočionog i servo ulja

6.

Zamena svećica

7.

Pregled instalacije i
dijagnostika

Norma čas
(potrebno vreme)

Cena rada
redovnog
servisiranja vozila

Cena rezervnih
delova u din.

/

/

UKUPNO

BEZ PDV

SA PDV

UKUPNA CENA REDOVNOG SERVISIRANJA VOZILA
UKUPNA CENA REZERVNIH DELOVA ZA REDOVNO
SERVISIRANJE VOZILA
UKUPNA CENA USLUGA I UGRAĐENIH DELOVA ZA REDOVNO
SERVISIRANJE VOZILA

REDOVNO SERVISIRANJE VOZILA
VRSTA VOZILA: LADA 120 50

2014 .

REDOVNI „VELIKI“ SERVIS 60.000,00 KM
R.B. VRSTA
USLUGE

1.

Norma čas
(potrebno
vreme)

Cena rada
redovnog
servisiranja
vozila

Cena rezervnih
delova u din.

Zamena seta zupcenja
i pripadajućih
agregata u zupčenju
na pogonskom
21

agregatu vozila
(tzv. „Veliki servis“)

UKUPNO
VULKANIZERSKE USLUGE
VRSTA VOZILA: LADA 120 50

2014 .

SEZONSKI /PO POTREBI
R.B. VRSTA
USLUGE

1.

2.

Norma čas
(potrebno
vreme)

Cena rada
redovnog
servisiranja
vozila

Cena rezervnih
delova u din.

NABAVKA
LETNJIH GUMA
DIMENZIJE
185/75 R16
NABAVKA
ZIMSKIH GUMA
DIMENZIJE
185/75 R16

3.

BALANSIRANJE I
MONTAŽA

4.

USLUGA OPTIKE

/
/

UKUPNO
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VANREDNO SERVISIRANJE VOZILA
VRSTA I TIP VOZILA:
LADA 120 50 2014 .
R.B.

VRSTA
USLUGE

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

Zamena prednjih kočionih pločica
Zamena zadnjih kočionih pločica ili pakni
Zamena prednjih kočionih diskova
Zamena zadnjih kočionih diskova ili doboša
Zamena prednjih amortizera
Zamena zadnjih amortizera
Zamena set kvačila
Zamena homokinetičkog zgloba
Zamena zaptivača glave motora
Punjenje klima uređaja
Opravka sistema za ubrizgavanje goriva
Dijagnostička provera motora
Zamena pumpe za rashladnu tečnost
Zamena prednjih ležajeva točka
Zamena zadnjih ležajeva ili glavčine točka
Set kvačila
Glavni kočioni cilindar
Ležaj prednjeg točka
Ležaj zadnjeg točka
Kompresor klime
Podizač prozora na prednjim vratima
Podizač prozora na zadnjim vratima
Stabilizator prednji
Telo spone
Kraj spone
Set metlica brisača
Opruga amortizera prednjeg
Dizna
Čišćenje dizni
Boca rashladne tečnosti
Boca prskalice
Krilo zadnje
Krilo prednje
Šolja amortizera
Nosač menjača
Generator (Alternator)
Elektropokretač (Anlaser)
Hauba (poklopac motora)
Poklopac prtljažnika
Zadnji branik
Svetlo za maglu napred
Španer PK kaiša
Amortizer zadnji
Manžetna do točka
Homokinetički zglob do točka
Branik prednji
Limarsko farbarski radovi:
Vrata

Norma
čas
(potre
bno
vreme)

Cena rada ili
operacija
vanrednog
servisiranja
vozila

Cena rezervnih delova
ili garnitura u din.

/

/
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
UKUPNO

Hauba
Krov
Branik
Pumpa za gorivo
Pumpa za vodu
Tečnost za vetrobranska stakla
Mirisne jelkice
Patosnice tipske

BEZ PDV

SA PDV

UKUPNA CENA USLUGA ZA VANREDNO
SERVISIRANJE ILI OPRAVKU VOZILA
UKUPNA CENA REZERVNIH DELOVA PO
PREDVIĐENIM OPERACIJAMA
UKUPNA CENA USLUGA I REZERVNIH DELOVA
ZA VANREDNO SERVISIRANJE VOZILA

UKUPAN IZNOS REDOVNOG SERVISA –MALI
SERVIS
UKUPAN IZNOS REDOVNOG SERVISA-VELIKI
SERVIS
UKUPAN IZNOS VULAKNIZERSKIH USLUGA
UKUPAN IZNOS VANREDNOG SERVISA
SVE UKUPNO:

REDOVNO SERVISIRANJE VOZILA
VRSTA VOZILA: IVECO - minibus
R.B.

2013 .

REDOVNI „MALI“ SERVIS 10.000,00 KM

VRSTA
USLUGE

1.

Zamena ulja u motoru

2.

Zamena filtera ulja

3.

Zamena filtera vazduha

Norma čas
(potrebno vreme)

Cena rada
redovnog
servisiranja vozila

Cena rezervnih
delova u din.
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4.

Zamena filtera goriva

5.

Zamena filtera kabine

6.

Provera tečnosti za
hlađenje motora,
kočionog i servo ulja
Zamena svećica

/

Pregled instalacije i
dijagnostika

/

7.
8.

UKUPNO
BEZ PDV

SA PDV

UKUPNA CENA REDOVNOG SERVISIRANJA VOZILA
UKUPNA CENA REZERVNIH DELOVA ZA REDOVNO
SERVISIRANJE VOZILA
UKUPNA CENA USLUGA I UGRAĐENIH DELOVA ZA
REDOVNO SERVISIRANJE VOZILA

REDOVNO SERVISIRANJE VOZILA
VRSTA VOZILA: IVECO - minibus
R.B.

1.

2013 .

REDOVNI „VELIKI“ SERVIS 60.000,00 KM

VRSTA
USLUGE

Norma čas
(potrebno vreme)

Cena rada
redovnog
servisiranja vozila

Cena rezervnih
delova u din.

Zamena seta zupcenja
i pripadajućih
agregata u zupčenju
na pogonskom
agregatu vozila
(tzv. „Veliki servis“)

UKUPNO
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VULKANIZERSKE USLUGE
VRSTA VOZILA: IVECO - minibus
R.B.

VRSTA USLUGE

SEZONSKI /PO POTREBI
Norma čas
(potrebno vreme)

1.

2.

2013 .

Cena rada
redovnog
servisiranja vozila

Cena rezervnih
delova u din.

NABAVKA LETNJIH
GUMA
DIMENZIJE
195/75 R-16-C
NABAVKA ZIMSKIH
GUMA
DIMENZIJE
195/75 R-16-C

3.

BALANSIRANJE
I MONTAŽA

/

4.

USLUGA OPTIKE

/

UKUPNO

VANREDNO SERVISIRANJE VOZILA
VRSTA I TIP VOZILA:
IVECO - minibus 2013 .
R.B.

VRSTA
USLUGE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zamena prednjih kočionih pločica
Zamena zadnjih kočionih pločica ili pakni
Zamena prednjih kočionih diskova
Zamena zadnjih kočionih diskova ili doboša
Zamena prednjih amortizera
Zamena zadnjih amortizera
Zamena set kvačila
Zamena homokinetičkog zgloba
Zamena zaptivača glave motora
Punjenje klima uređaja
Opravka sistema za ubrizgavanje goriva
Dijagnostička provera motora
Zamena pumpe za rashladnu tečnost
Zamena prednjih ležajeva točka
Zamena zadnjih ležajeva ili glavčine točka
Set kvačila

Norma čas
(potrebno
vreme)

Cena rada ili
operacija
vanrednog
servisiranja
vozila

Cena
rezervnih
delova ili garnitura
u din.

/
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Glavni kočioni cilindar
Ležaj prednjeg točka
Ležaj zadnjeg točka
Kompresor klime
Podizač prozora na prednjim vratima
Podizač prozora na zadnjim vratima
Stabilizator prednji
Telo spone
Kraj spone
Set metlica brisača
Opruga amortizera prednjeg
Dizna
Čišćenje dizni
Boca rashladne tečnosti
Boca prskalice
Krilo zadnje
Krilo prednje
Šolja amortizera
Nosač menjača
Generator (Alternator)
Elektropokretač (Anlaser)
Hauba (poklopac motora)
Poklopac prtljažnika
Zadnji branik
Svetlo za maglu napred
Španer PK kaiša
Amortizer zadnji
Manžetna do točka
Homokinetički zglob do točka
Branik prednji
Limarsko farbarski radovi:
Vrata
Hauba
Krov
Branik
Pumpa za gorivo
Pumpa za vodu
Tečnost za vetrobranska stakla
Mirisne jelkice
Patosnice tipske

/

BEZ PDV

SA PDV

UKUPNA CENA USLUGA ZA VANREDNO
SERVISIRANJE ILI OPRAVKU VOZILA
UKUPNA CENA REZERVNIH DELOVA PO
PREDVIĐENIM OPERACIJAMA
UKUPNA CENA USLUGA I REZERVNIH DELOVA ZA
VANREDNO SERVISIRANJE VOZILA
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UKUPAN IZNOS REDOVNOG SERVISA –MALI
SERVIS
UKUPAN IZNOS REDOVNOG SERVISA-VELIKI
SERVIS
UKUPAN IZNOS VULAKNIZERSKIH USLUGA
UKUPAN IZNOS VANREDNOG SERVISA
SVE UKUPNO:

REDOVNO SERVISIRANJE VOZILA
VRSTA VOZILA: PUNTO 1.2 TNG 2017.
R.B.

REDOVNI „MALI“ SERVIS 10.000,00 KM

VRSTA
USLUGE

Norma čas
(potrebno vreme)

Cena rada
redovnog
servisiranja vozila

Cena rezervnih
delova u din.

1.

Zamena ulja u motoru

2.

Zamena filtera ulja

3.

Zamena filtera vazduha

4.

Zamena filtera goriva

5.

Zamena filtera kabine

6.

Provera tečnosti za
hlađenje motora,
kočionog i servo ulja
Zamena svećica

/

Pregled instalacije i
dijagnostika
Zamena filtera na TNG
uređaju i pripadajućih
zaptivki

/

7.
8.
9.

UKUPNO
BEZ PDV

SA PDV

UKUPNA CENA REDOVNOG SERVISIRANJA VOZILA
UKUPNA CENA REZERVNIH DELOVA ZA REDOVNO
SERVISIRANJE VOZILA
UKUPNA CENA USLUGA I UGRAĐENIH DELOVA ZA
REDOVNO SERVISIRANJE VOZILA

REDOVNO SERVISIRANJE VOZILA
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VRSTA VOZILA: PUNTO 1.2 TNG 2017.
R.B.

1.

REDOVNI „VELIKI“ SERVIS 60.000,00 KM

VRSTA
USLUGE

Norma čas
(potrebno vreme)

Cena rada
redovnog
servisiranja vozila

Cena rezervnih
delova u din.

Zamena seta zupcenja
i pripadajućih
agregata u zupčenju
na pogonskom
agregatu vozila
(tzv. „Veliki servis“)

UKUPNO
VULKANIZERSKE USLUGE
VRSTA VOZILA: PUNTO 1.2 TNG 2017.
R.B.

1.

2.

3.
4.

SEZONSKI /PO POTREBI

VRSTA
USLUGE

Norma čas
(potrebno vreme)

Cena rada
redovnog
servisiranja vozila

Cena rezervnih
delova u din.

NABAVKA
LETNJIH
DIMENZIJE
185/75 R16
NABAVKA
ZIMSKIH GUMA
DIMENZIJE
195/65 R16
BALANSIRANJE I
MONTAŽA
USLUGA OPTIKE

/
/

UKUPNO

VANREDNO SERVISIRANJE VOZILA
VRSTA I TIP VOZILA:
PUNTO 1.2 TNG 2017.
R.B.

VRSTA

Norma čas
(potrebno
vreme)

Cena rada ili
operacija
vanrednog

Cena
rezervnih
delova ili garnitura
u din.
29

USLUGE
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.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Zamena prednjih kočionih pločica
Zamena zadnjih kočionih pločica ili pakni
Zamena prednjih kočionih diskova
Zamena zadnjih kočionih diskova ili doboša
Zamena prednjih amortizera
Zamena zadnjih amortizera
Zamena set kvačila
Zamena homokinetičkog zgloba
Zamena zaptivača glave motora
Punjenje klima uređaja
Opravka sistema za ubrizgavanje goriva
Dijagnostička provera motora
Zamena pumpe za rashladnu tečnost
Zamena prednjih ležajeva točka
Zamena zadnjih ležajeva ili glavčine točka
Set kvačila
Glavni kočioni cilindar
Ležaj prednjeg točka
Ležaj zadnjeg točka
Kompresor klime
Podizač prozora na prednjim vratima
Podizač prozora na zadnjim vratima
Stabilizator prednji
Telo spone
Kraj spone
Set metlica brisača
Opruga amortizera prednjeg
Dizna
Čišćenje dizni
Boca rashladne tečnosti
Boca prskalice
Krilo zadnje
Krilo prednje
Šolja amortizera
Nosač menjača
Generator (Alternator)
Elektropokretač (Anlaser)
Hauba (poklopac motora)
Poklopac prtljažnika
Zadnji branik
Svetlo za maglu napred
Španer PK kaiša
Amortizer zadnji
Manžetna do točka
Homokinetički zglob do točka
Branik prednji
Limarsko farbarski radovi:
Vrata
Hauba
Krov
Branik
Pumpa za gorivo
Pumpa za vodu
Tečnost za vetrobranska stakla
Mirisne jelkice

servisiranja
vozila

/

/
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55.

Patosnice tipske
UKUPNO

BEZ PDV

SA PDV

UKUPNA CENA USLUGA ZA VANREDNO
SERVISIRANJE ILI OPRAVKU VOZILA
UKUPNA CENA REZERVNIH DELOVA PO
PREDVIĐENIM OPERACIJAMA
UKUPNA CENA USLUGA I REZERVNIH DELOVA ZA
VANREDNO SERVISIRANJE VOZILA

UKUPAN IZNOS REDOVNOG SERVISA –MALI
SERVIS
UKUPAN IZNOS REDOVNOG SERVISA-VELIKI
SERVIS
UKUPAN IZNOS VULAKNIZERSKIH USLUGA
UKUPAN IZNOS VANREDNOG SERVISA
SVE UKUPNO:
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REDOVNO SERVISIRANJE VOZILA
VRSTA VOZILA: DACIA DUSTER 4X4 LAUREATE 1.6 2014.
R.B.

REDOVNI „MALI“ SERVIS 10.000,00 KM

VRSTA
USLUGE

Norma čas
(potrebno vreme)

Cena rada
redovnog
servisiranja vozila

Cena rezervnih
delova u din.

1.

Zamena ulja u motoru

2.

Zamena filtera ulja

3.

Zamena filtera vazduha

4.

Zamena filtera goriva

5.

Zamena filtera kabine

6.

Provera tečnosti za
hlađenje motora,
kočionog i servo ulja
Zamena svećica

/

Pregled instalacije i
dijagnostika

/

7.
8.

UKUPNO
BEZ PDV

SA PDV

UKUPNA CENA REDOVNOG SERVISIRANJA VOZILA
UKUPNA CENA REZERVNIH DELOVA ZA REDOVNO
SERVISIRANJE VOZILA
UKUPNA CENA USLUGA I UGRAĐENIH DELOVA ZA
REDOVNO SERVISIRANJE VOZILA

REDOVNO SERVISIRANJE VOZILA
VRSTA VOZILA: DACIA DUSTER 4X4 LAUREATE 1.6 2014.
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REDOVNI „VELIKI“ SERVIS 60.000,00 KM
R.B.

VRSTA
USLUGE

1.

Zamena seta zupcenja i
pripadajućih agregata u
zupčenju na pogonskom
agregatu vozila
(tzv. „Veliki servis“)

Norma čas
(potrebno vreme)

Cena rada
redovnog
servisiranja vozila

Cena rezervnih
delova u din.

UKUPNO
VULKANIZERSKE USLUGE
VRSTA VOZILA: DACIA DUSTER 4X4 LAUREATE 1.6 2014.
R.B.

1.

SEZONSKI /PO POTREBI

VRSTA
USLUGE

Norma čas
(potrebno vreme)

Cena rada
redovnog
servisiranja vozila

Cena rezervnih
delova u din.

NABAVKA
LETNJIH
DIMENZIJE
215/65 R16
NABAVKA
ZIMSKIH GUMA
DIMENZIJE
215/65 R16
MONTAŽA I
BALANSIRANJE
USLUGA OPTIKE

2.

3.
4.

/
/

UKUPNO

VANREDNO SERVISIRANJE VOZILA

R.B.

VRSTA I TIP VOZILA:
DACIA DUSTER 4X4 LAUREATE 1.6
2014.
VRSTA
USLUGE

1.
2.
3.

Norma čas
(potrebno
vreme)

Cena rada ili
operacija
vanrednog
servisiranja
vozila

Cena
rezervnih
delova ili garnitura
u din.

Zamena prednjih kočionih pločica
Zamena zadnjih kočionih pločica ili pakni
Zamena prednjih kočionih diskova
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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.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Zamena zadnjih kočionih diskova ili doboša
Zamena prednjih amortizera
Zamena zadnjih amortizera
Zamena set kvačila
Zamena homokinetičkog zgloba
Zamena zaptivača glave motora
Punjenje klima uređaja
Opravka sistema za ubrizgavanje goriva
Dijagnostička provera motora
Zamena pumpe za rashladnu tečnost
Zamena prednjih ležajeva točka
Zamena zadnjih ležajeva ili glavčine točka
Set kvačila
Glavni kočioni cilindar
Ležaj prednjeg točka
Ležaj zadnjeg točka
Kompresor klime
Podizač prozora na prednjim vratima
Podizač prozora na zadnjim vratima
Stabilizator prednji
Telo spone
Kraj spone
Set metlica brisača
Opruga amortizera prednjeg
Dizna
Čišćenje dizni
Boca rashladne tečnosti
Boca prskalice
Krilo zadnje
Krilo prednje
Šolja amortizera
Nosač menjača
Generator (Alternator)
Elektropokretač (Anlaser)
Hauba (poklopac motora)
Poklopac prtljažnika
Zadnji branik
Svetlo za maglu napred
Španer PK kaiša
Amortizer zadnji
Manžetna do točka
Homokinetički zglob do točka
Branik prednji
Limarsko farbarski radovi:
Vrata
Hauba
Krov
Branik
Pumpa za gorivo
Pumpa za vodu
Tečnost za vetrobranska stakla
Mirisne jelkice
Patosnice tipske
UKUPNO

/

/

BEZ PDV

SA PDV
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UKUPNA CENA USLUGA ZA VANREDNO
SERVISIRANJE ILI OPRAVKU VOZILA
UKUPNA CENA REZERVNIH DELOVA PO
PREDVIĐENIM OPERACIJAMA
UKUPNA CENA USLUGA I REZERVNIH DELOVA ZA
VANREDNO SERVISIRANJE VOZILA

UKUPAN IZNOS REDOVNOG SERVISA –MALI
SERVIS
UKUPAN IZNOS REDOVNOG SERVISA-VELIKI
SERVIS
UKUPAN IZNOS VULAKNIZERSKIH USLUGA
UKUPAN IZNOS VANREDNOG SERVISA
SVE UKUPNO:
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REDOVNO SERVISIRANJE VOZILA
VRSTA VOZILA: YUGO 101 SKALA 55 TNG 2001.
R.B.

REDOVNI „MALI“ SERVIS 10.000,00 KM

VRSTA
USLUGE

Norma čas
(potrebno vreme)

Cena rada
redovnog
servisiranja vozila

Cena rezervnih
delova u din.

1.

Zamena ulja u motoru

2.

Zamena filtera ulja

3.

Zamena filtera vazduha

4.

Zamena filtera goriva

5.

Provera tečnosti za
hlađenje motora,
kočionog i servo ulja
Zamena svećica

/

Pregled instalacije i
dijagnostika
Zamena filtera na TNG
uređaju i preipadajućih
zaptivki

/

6.
7.

UKUPNO
BEZ PDV

SA PDV

UKUPNA CENA REDOVNOG SERVISIRANJA VOZILA
UKUPNA CENA REZERVNIH DELOVA ZA REDOVNO
SERVISIRANJE VOZILA
UKUPNA CENA USLUGA I UGRAĐENIH DELOVA ZA
REDOVNO SERVISIRANJE VOZILA

REDOVNO SERVISIRANJE VOZILA
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VRSTA VOZILA: YUGO 101 SKALA 55 TNG 2001.
REDOVNI „VELIKI“ SERVIS 60.000,00 KM
R.B.

1.

VRSTA
USLUGE

Norma čas
(potrebno vreme)

Cena rada
redovnog
servisiranja vozila

Cena rezervnih
delova u din.

Zamena seta zupcenja i
pripadajućih agregata u
zupčenju na pogonskom
agregatu vozila
(tzv. „Veliki servis“)

UKUPNO

VULKANIZERSKE USLUGE
VRSTA VOZILA: YUGO 101 SKALA 55 TNG 2001.
R.B.

1.

2.

SEZONSKI /PO POTREBI

VRSTA
USLUGE

Norma čas
(potrebno vreme)

Cena rada
redovnog
servisiranja vozila

Cena rezervnih
delova u din.

NABAVKA
LETNJIH GUMA
DIMENZIJE
155/7 R15

NABAVKA
ZIMSKIH GUMA
DIMENZIJE
155/7 R15

3.

MONTAŽA I
BALANSIRANJE

/

4.

ULUGA OPTIKE

/

UKUPNO

VANREDNO SERVISIRANJE VOZILA
VRSTA I TIP VOZILA:
YUGO 101 SKALA 55 TNG 2001.
R.B.

VRSTA
USLUGE

Norma čas
(potrebno
vreme)

Cena rada ili
operacija
vanrednog
servisiranja

Cena
rezervnih
delova ili garnitura
u din.
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vozila
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.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Zamena prednjih kočionih pločica
Zamena zadnjih kočionih pločica ili pakni
Zamena prednjih kočionih diskova
Zamena zadnjih kočionih diskova ili doboša
Zamena prednjih amortizera
Zamena zadnjih amortizera
Zamena set kvačila
Zamena homokinetičkog zgloba
Zamena zaptivača glave motora
Punjenje klima uređaja
Opravka sistema za ubrizgavanje goriva
Dijagnostička provera motora
Zamena pumpe za rashladnu tečnost
Zamena prednjih ležajeva točka
Zamena zadnjih ležajeva ili glavčine točka
Set kvačila
Glavni kočioni cilindar
Ležaj prednjeg točka
Ležaj zadnjeg točka
Kompresor klime
Podizač prozora na prednjim vratima
Podizač prozora na zadnjim vratima
Stabilizator prednji
Telo spone
Kraj spone
Set metlica brisača
Opruga amortizera prednjeg
Dizna
Čišćenje dizni
Boca rashladne tečnosti
Boca prskalice
Krilo zadnje
Krilo prednje
Šolja amortizera
Nosač menjača
Generator (Alternator)
Elektropokretač (Anlaser)
Hauba (poklopac motora)
Poklopac prtljažnika
Zadnji branik
Svetlo za maglu napred
Španer PK kaiša
Amortizer zadnji
Manžetna do točka
Homokinetički zglob do točka
Branik prednji
Limarsko farbarski radovi:
Vrata
Hauba
Krov
Branik
Pumpa za gorivo
Pumpa za vodu
Tečnost za vetrobranska stakla
Mirisne jelkice

/

/
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55.

Patosnice tipske
UKUPNO

BEZ PDV

SA PDV

UKUPNA CENA USLUGA ZA VANREDNO
SERVISIRANJE ILI OPRAVKU VOZILA
UKUPNA CENA REZERVNIH DELOVA PO
PREDVIĐENIM OPERACIJAMA
UKUPNA CENA USLUGA I REZERVNIH DELOVA ZA
VANREDNO SERVISIRANJE VOZILA

REDOVNO SERVISIRANJE VOZILA
VRSTA VOZILA: CHEVROLET
LACETTI 2007.
R.B.

REDOVNI „MALI“ SERVIS 10.000,00 KM

VRSTA
USLUGE

1.

Zamena ulja u motoru

2.

Zamena filtera ulja

3.

Zamena filtera vazduha

4.

Zamena filtera goriva

5.

Zamena filtera kabine

6.

Provera tečnosti za
hlađenje motora,
kočionog i servo ulja

7.

Zamena svećica

8.

Pregled instalacije i
dijagnostika

Norma čas
(potrebno vreme)

Cena rada
redovnog
servisiranja vozila

Cena rezervnih
delova u din.

/

/

UKUPNO
BEZ PDV

SA PDV

UKUPNA CENA REDOVNOG SERVISIRANJA VOZILA
UKUPNA CENA REZERVNIH DELOVA ZA REDOVNO
SERVISIRANJE VOZILA
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UKUPNA CENA USLUGA I UGRAĐENIH DELOVA ZA
REDOVNO SERVISIRANJE VOZILA

UKUPAN IZNOS REDOVNOG SERVISA –MALI
SERVIS
UKUPAN IZNOS REDOVNOG SERVISA-VELIKI
SERVIS
UKUPAN IZNOS VULAKNIZERSKIH USLUGA
UKUPAN IZNOS VANREDNOG SERVISA
SVE UKUPNO:

REDOVNO SERVISIRANJE VOZILA
VRSTA VOZILA: CHEVROLET
LACETTI
R.B.

1.

VRSTA
USLUGE

REDOVNI „VELIKI“ SERVIS 60.000,00 KM
Norma čas
(potrebno vreme)

Cena rada
redovnog
servisiranja vozila

Cena rezervnih
delova u din.

Zamena seta zupcenja i
pripadajućih agregata u
zupčenju na pogonskom
agregatu vozila
(tzv. „Veliki servis“)

UKUPNO
40

VULKANIZERSKE USLUGE
VRSTA VOZILA: CHEVROLET
LACETTI 2007.
R.B.

1.

VRSTA USLUGE
USLUGE

SEZONSKI /PO POTREBI
Norma čas
(potrebno vreme)

Cena rada
redovnog
servisiranja vozila

Cena rezervnih
delova u din.

NABAVKA
LETNJIH GUMA
DIMENZIJE 185/55
R15-82V
NABAVKA
ZIMSKIH GUMA
DIMENZIJE
185/55 R15-82V
MONTAŽA I
BALANSIRANJE
USLUGA OPTIKE

2.

3.
4.

/
/

UKUPNO

VANREDNO SERVISIRANJE VOZILA

R.B.

VRSTA I TIP VOZILA: VRSTA VOZILA:
CHEVROLET
LACETTI 2007.
VRSTA
USLUGE

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

Zamena prednjih kočionih pločica
Zamena zadnjih kočionih pločica ili pakni
Zamena prednjih kočionih diskova
Zamena zadnjih kočionih diskova ili doboša
Zamena prednjih amortizera
Zamena zadnjih amortizera
Zamena set kvačila
Zamena homokinetičkog zgloba
Zamena zaptivača glave motora
Punjenje klima uređaja
Opravka sistema za ubrizgavanje goriva
Dijagnostička provera motora
Zamena pumpe za rashladnu tečnost
Zamena prednjih ležajeva točka
Zamena zadnjih ležajeva ili glavčine točka
Set kvačila

Norma čas
(potrebno
vreme)

Cena rada ili
operacija
vanrednog
servisiranja
vozila

Cena
rezervnih
delova ili garnitura
u din.

/
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Glavni kočioni cilindar
Ležaj prednjeg točka
Ležaj zadnjeg točka
Kompresor klime
Podizač prozora na prednjim vratima
Podizač prozora na zadnjim vratima
Stabilizator prednji
Telo spone
Kraj spone
Set metlica brisača
Opruga amortizera prednjeg
Dizna
Čišćenje dizni
Boca rashladne tečnosti
Boca prskalice
Krilo zadnje
Krilo prednje
Šolja amortizera
Nosač menjača
Generator (Alternator)
Elektropokretač (Anlaser)
Hauba (poklopac motora)
Poklopac prtljažnika
Zadnji branik
Svetlo za maglu napred
Španer PK kaiša
Amortizer zadnji
Manžetna do točka
Homokinetički zglob do točka
Branik prednji
Limarsko farbarski radovi:
Vrata
Hauba
Krov
Branik
Pumpa za gorivo
Pumpa za vodu
Tečnost za vetrobranska stakla
Mirisne jelkice
Patosnice tipske
UKUPNO

/

BEZ PDV

SA PDV

UKUPNA CENA USLUGA ZA VANREDNO
SERVISIRANJE ILI OPRAVKU VOZILA
UKUPNA CENA REZERVNIH DELOVA PO
PREDVIĐENIM OPERACIJAMA
UKUPNA CENA USLUGA I REZERVNIH DELOVA ZA
VANREDNO SERVISIRANJE VOZILA

UKUPAN IZNOS REDOVNOG SERVISA –MALI
42

SERVIS
UKUPAN IZNOS REDOVNOG SERVISA-VELIKI
SERVIS
UKUPAN IZNOS VULAKNIZERSKIH USLUGA
UKUPAN IZNOS VANREDNOG SERVISA
SVE UKUPNO:
NAPOMENA: UKOLIKO JEDAN OD AUTOMOBILA, NE POSEDUJE DEO SA TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
VOZILA, TAKVU STAVKU PRECRTATI.
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ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,
_______________________________________________________________,
[навести назив понуђача], даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо понуду у поступку јавне
набавке услуге - ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА И СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ (СВЕ ВРСТЕ), за коју се спроводи
поступак јавне набавке мале вредности, ЈН број 57/2019, поднели независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.
Напомена: уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Датум:

Овлашћено лице понуђача:
(име и презиме)
Потпис овлашћеног лица понуђача
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ

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

ИЗЈАВУ
Понуђач
[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке услуга ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА И СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ (СВЕ ВРСТЕ), број
57/2019, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место:
Датум:

Понуђач:

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица подизвођача и оверена печатом, а назив изјаве је изјава подизвођача уместо понуђача.
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА У ВЛАСНИШТВУ ИЛИ У
ЗАКУПУ, РАСПОЛАГАЊА СА СЕРВИСНИМ ВОЗИЛОМ ЗА ИЗЛАЗАК НА ТЕРЕН И ПОСЕДОВАЊУ
ОДГОВАРАЈУЋЕ КОМПЈУТЕРСКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ, ОПРЕМЕ ЗА ПОПРАВКУ ВОЗИЛА, КЛИМА
СТАНИЦЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ И ПУЊЕЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА, ДИЗАЛИЦА И КАНАЛА

У понуди за набавку услуге ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА И СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ (СВЕ
ВРСТЕ),Наручиоца Општинске управе општине Апатин, понуђач:_________________________________
, улица и број
изјављује под пуном моралном, материјалном и
кривичном одговорношћу, да поседује у власништву или у закупу пословне просторије минималне површине
150м2, располаже са сервисним возилом за излазак на терен, поседује одговарајућу компјутерску
дијагностику и опрему за поправку возила, клима станице за испитивање и пуњење клима уређаја,
___________ (најмање један) канала за опслуживање возила и ___________ (најмање две) дизалице.
Изјава се даје за потребе поступка јавне набавке мале вредности ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА И СЕРВИСНЕ
УСЛУГЕ (СВЕ ВРСТЕ), број ЈН 57/2019.

НАПОМЕНА: Наручилац ће извршити проверу код понуђача

Место и датум
_________________

Потпис овлашћеног лица
_________________________
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8.) ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

У понуди за јавну набавку услуга бр.57/2019, ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА И СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ (СВЕ
ВРСТЕ), понуђач:_________________________________
, улица и
број
изјављује под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу, да располаже довољним кадровским капацитетом јер на дан објављивања позива за
подношење понуде на Порталу јавних набавки има укупно ___________ (најмање 3) запослених радника на
недређено или одређено време или ангажована по другом основу од којих је _________ (најмање један)
аутомеханичар.
Изјава се даје за потребе поступка јавне набавке мале вредности услуге ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА И
СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ (СВЕ ВРСТЕ), број ЈН 57/2019.

Место и датум
_______________

Потпис овлашћеног лица
______________________
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9) ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА

У понуди за јавну набавку услуга бр. 57/2019 – ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА И СЕРВИСНЕ
УСЛУГЕ
(СВЕ
ВРСТЕ),
понуђач:_________________________________
улица и број
, изјављује под пуном моралном, материјалном и
кривичном одговорношћу да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делетности која
је на снази у време подношења понуде.

Место и датум:
________________

Потпис овлашћеног лица:
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