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Наручилац: Дом здравља Нови Бечеј
Дана:11.04.2019.г.
Број:01-806
Нови Бечеј

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник
РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке
мале вредности услуга поправке и одржавања моторних возила и припадајуће опреме
Ред.бр.01/2019 дел. бр.01-795 од 10.04.2019.г. Наручилац објављује:

П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

УСЛУГА ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА И ПРИПАДАЈУЋЕ ОПРЕМЕ
Ред.бр.01/2019.

1) Назив Наручиоца: Дом здравља Нови Бечеј

1.1. Адреса Наручиоца: Трг ослобођења бр.2, Нови Бечеј

1.2. Интернет страница наручиоца: www.dznb.rs

2) Врста наручиоца: здравство

3) Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.

4) Предмет јавне набавке мале вредности је услуга поправке и одржавања
моторних возила и припадајуће опреме Ред.бр.01/2019, а према спецификацији датој
у конкурсној документацији.

4.1. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника
набавке:услуга поправке и одржавања моторних возила и припадајуће опреме
Ред.бр.01/2019

4.2. Назив и ознака из општег речника набавке - услуга поправке и
одржавања моторних возила и припадајуће опреме 50110000.

5) Предметна набавка обликована је у две партије:

Партија 1. услуге поправке и одржавања моторних возила и припадајуће опреме
(процењена вредност 1.000.000,00 динара без ПДВ-а)

Партија 2. технички преглед са регистрацијом возила (процењена вредност
212.500,00 динара без ПДВ-а).

6) Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
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7) Начин преузимање конкурсне документације (услови, место, време,
рок,...):

Сви заинтересовни понуђачи могу извршити увид и преузети конкурсну
документацију у просторијама Дома здравља Нови Бече ј сваког радног дана од
09,00 часова до 13,00 часова, преузимање се може извршити и е л е к т р о н с к и м
п у т е м с а Портала јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет странице
наручиоца www.dznb.rs

8) Начин подношење понуда и рок (рок, место, време, начин, назнака...):

Заинтересовани понуђачи треба да поднесу своју понуду у року од осам дана
од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки
управе за јавне набавке, тј до 19.04.2019. године до 11:30 часова.

Понуђачи своју понуду подносе: лично/непосредно у пословним просторијама
наручиоца (писарница у управној згради Дома здравља) или путем поште на адресу:
Дом здравља Нови Бечеј, Трг ослобођења бр.2, 23272 Нови Бечеј.

Благовременом понудом сматра се понуда примљена од стране наручиоца у
року за подношење понуда.

Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и
запечаћеној коверти на адресу наручиоца – Дом здравља Нови Бечеј, 23272 Нови
Бечеј, Трг ослобођења бр.2 са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати –
понуда ЈНМВ услуга поправке и одржавања моторних возила и припадајуће опреме,
под ред. бр. 01/2019. за партију бр.____ назив партије _________________“ 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.

9) Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда вршиће се јавно у просторијама Дома здравља Нови Бечеј,
Трг ослобођења бр.2, Нови Бечеј, задњег дана рока за подношење понуда
19.04.2019. у 12:00 часова.

10) Услови под којима представници понуђача могу учествовати у
поступку отварања понуда:

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.

11) Рок за доношење одлуке о додели уговора:

Одлука о додели уговора донеће се у року д о 10 дана од дана отварања
понуда.

12) Лице за контакт:

Снежана Јосимовић, тел. О23 773-600 лок 108.

Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког радног дана
на mail адреси dznb@mts.rs, у времену од 09:00 до 13:00 часова. Контакт особа је
Снежана Јосимовић, дипл.инг.

http://www.dznb.rs
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13) Остале информације:

Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за подношење понуда и
конкурсном документацијом.

Понуда са варијантама није дозвољена.

Конкурсна комисија
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ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕЧЕЈ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

- УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА И ПРИПАДАЈУЋЕ
ОПРЕМЕ -

Ред.бр. 01/2019

Април 2019. године
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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник Републике Србије“ бр.86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне
набавке услуга поправке и одржавања моторних возила и припадајуће опреме,
ред.бр.01/2019, дел.бр.01-795 од 10.04.2019.године, наручилац Дом здравља Нови Бечеј
је припремио

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

за јавну набавку услуга под ред.бр.01/2019

Јавне набавке услуга поправке и одржавања моторних возила и припадајуће опреме

- поступак јавне набавке мале вредности –

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив
поглавља

I Општи подаци о јавној набавци
II Подаци о предмету јавне набавке

III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис
услуга ,
начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета,
рок и место извршења, евентуалне додатне услуге и сл.

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона
и
упутство како се доказује испуњеност тих услова

V Упутство понуђачима како да сачине понуду
VI Образац понуде
VII Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни
VIII Модел уговора
IX Образац трошкова припреме понуде
X Образац изјаве о независној понуди
XI Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. Ст. 2. Закона о ЈН

НАПОМЕНА: Ова конкурсна документација има укупно 48 (четрдесетосам) страница.
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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1.1. Подаци о наручиоцу:Назив и адреса

Наручилац: Дом здравља Нови Бечеј

Адреса: Трг ослобођења бр.2, 23272 Нови Бечеј

Интернет страница наручиоца: www.dznb.rs

1.2. Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке услуга поправке и одржавања моторних возила и припадајуће
опреме ред.бр. 01/2019 спровешће се у поступку јавне набавке мале вредности, у
складу са законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

1.3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке број 01/2019 су услуге - поправке и одржавања моторних возила
и припадајуће опреме обликована у две партије:

Партија 1. услуге поправке и одржавања моторних возила и припадајуће опреме

Партија 2. технички преглед са регистрацијом возила

Назив и ознака из општег речника набавке - услуга поправке и одржавања моторних
возила и припадајуће опреме 50110000.

1.4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке ред.бр. 01/2019 се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци.

1.5. Контакт (лице или служба):

Снежана Јосимовић, тел. О23 773-600 лок 108.

1.6. 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 – Дом здравља Нови Бечеј,
23272 Нови Бечеј, Трг ослобођења бр.2 са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не
отварати – понуда за ЈНМВ услуге поправке и одржавања моторних возила и припадајуће
опреме ред.бр.01/2019 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:
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Рок за подношење понуда је осам дана од дана објављивања позива за подношење
понуда тј. 19.04.2019.г. до 11:30 часова;

Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда:

Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда
сматраће се неблаговременом.

1.7. 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 Дома здравља
Нови Бечеј, 23272 Нови Бечеј, Трг ослобођења бр.2.

Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 19.04.2019. - осмог дана од дана
објављивања позива за подношење понуда, у 12:00 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.

1.8. Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:

Одлука о избору најповољније понуде, са образложењем, донеће се у року од 8 (десет)
дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 (три)
дана од дана њеног доношења.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Опис предмета набавке: услуга поправке и одржавања моторних возила и припадајуће
опреме разврстана у две партије:

Партија 1. услуге поправке и одржавања моторних возила и припадајуће опреме

Партија 2. технички преглед са регистрацијом возила

Назив и ознака из општег речника набавки: 5011000 услуга поправке, одржавања и
сродне услуге за возила и припадајућу опрему.

3. ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, КОЛИЧИНА, КВАЛИТЕТ И ОПИС УСЛУГА, РОК ИЗВРШЕЊА
УСЛУГА;

Услуге које су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће
стандарде и испуњавати услове и захтеве из обрасца понуде који су прописани
конкурсном документацијом.
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Предмет ове набавке:

за партију 1. су услуге поправке и одржавања возила, наведених у конкурсној
документацији са уградњом оригиналних резервних делова за потребе наручиоца на
период од 12 месеци.

Возила која су предмет сервисирања:
Р.бр
. Модел Год.

производње KW cm3 Регистарска
ознака

1 Peugeot Boxer 2016 81 2198 ZR 091-EZ
2 Fiat Ducato 2016 96 2287 ZR 088-ĆN
3 Opel Vivaro Combi 2.0d 2008 84 1995 ZR 071-PX
4 Renault Master vufg d1 2008 88 2016 ZR 080-AY
5 Citroen Jumper 2.2 HDI 2009 74 2016 ZR 035-RV
6 Dacia Sandero Story 1.2 2012 55 1149 ZR 057-ŠJ

7 Fiat Punto MY13 1.2 69KS
EASY 2013 51 1242 ZR 065-ŠM

8 Zastava Florida 1.3 2006 48 1301 ZR 021-CX
9 Zastava Yugo Skala 55 2006 40.5 1116 ZR 036-RZ
10 Renault Megan 2008 63 1461 ZR 041-RH

Сервисирање возила обухвата редовно сервисирање возила, ванредно сервисирање
возила и преглед возила са детекцијом кварова.

Редовно сервисирање возила обухвата пружање сервисних услуга према препоруци
произвођача возила у сервисној књижици на одређени број пређених километара,
односно на одређени временски период, а по налогу наручиоца.

Ванредно сервисирање возила обухвата отклањање уочених кварова - недостатака на
возилу и његово стављање у редовну функцију, а према налогу наручиоца.

Преглед возила са детекцијом кварова врши се по налогу наручиоца.

Уградња оригиналних резервних делова подразумева потребну замену делова у сваком
конкретном случају. Резервни део мора да има декларацију са бар кодом.

Обим захтеваних услуга обухвата аутомеханичарске услуге, аутоелектричарске услуге,
аутолимарске услуге, аутолакирерске услуге, вулканизерске услуге и услуге прања
возила.

Планирана вредност услуга за Партију 1. која представља вредност уговора износи
1.000.000,00 динара без ПДВ-а.
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за Партију 2. је технички преглед са регистрацијом возила за потребе наручиоца на
период од 12 месеци за возила дата у следeћој табели:

Р.бр
. Модел Год.

производње KW cm3 Регистарска
ознака

1 Peugeot Boxer 2016 81 2198 ZR 091-EZ
2 Fiat Ducato 2016 96 2287 ZR 088-ĆN
3 Opel Vivaro Combi 2.0d 2008 84 1995 ZR 071-PX
4 Renault Master vufg d1 2008 88 2016 ZR 080-AY
5 Citroen Jumper 2.2 HDI 2009 74 2016 ZR 035-RV
6 Dacia Sandero Story 1.2 2012 55 1149 ZR 057-ŠJ

7 Fiat Punto MY13 1.2 69KS
EASY 2013 51 1242 ZR 065-ŠM

8 Zastava Florida 1.3 2006 48 1301 ZR 021-CX
9 Renault Megan 2008 63 1461 ZR 041-RH

Технички преглед возила обухвата пружање услуга извршиоца према Правилнику о
техничком прегледу возила.

Технички преглед возила треба да се обави стручно, квалитетно, у складу са добрим
пословним обичајима, правилима и стандардима струке.

Планирана вредност услуга за Партију 2. која представља вредност уговора износи
212.500,00 динара без ПДВ-а.

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

4.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. Тач.5.Закона) ако је таква дозвола посебним прописима
одређена као обавезна - не треба;

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
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условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде чл. 75. ст. 2 Закона.

4.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона,
и то:

4.2. Додатни услови

4.2.1. За партију 1.

1. да има пословни, технички и кадровски капацитет:

- под неопходним пословним капацитетом подразумева се да понуђач поседује
одговарајуће радне просторије - сервис за извршење услуге, или да користи сервис
другог правног или физичког лица по основу уговора о закупу, лизингу или
пословно-техничкој сараддњи за пружање услуга које су предмет јавне набавке.

- под довољним техничким капацитетом подразумева се поседовање, закуп или лизинг
уређаја за механичарске, лимарске и лакирерске радове, за дијагностиковање
електронике, специјалних алата (уређаји за одржавање климе и алати за зупчење),
аутодизалице, опрему за пружање вулканизерских услуга, за прање возила и сервисно
возило са припадајућом приколицом за шлепање возила.

- под довољним кадровским капацитетом подразумева се да понуђач има најмање двоје
запослених, одговарајућег профила за врсту услуга које су предмет ове набавке.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. Став 1.76. Тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.

4.2.2. За партију 2.

- да је пословни, технички и кадровски капацитет у складу са Правилником о техничком
прегледу возила.

4.3. Доказивање испуњености услова:

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем изјаве, којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће
у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. Закона, дефинисане овом конкурсном
документацијом, осим услова из члана 75. ст.1. тачка 5) ЗЈН.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
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Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави изјаву
подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани
начин.

У складу са чл.75. ст.2. Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито
наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да немају забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави копију захтеваних доказа о испуњености
услова из тачке 1 до 3, а може да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не
поступи у складу са обавезом из предходног ставанаручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.

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.

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.

Понуда се се даје за све ставке из понуде.

Понуђачи морају испуњaвати све услове за учешће у поступку јавне набавке, а
понуду у целини припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и
позивом.
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Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом 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 – Дом здравља Нови Бечеј, 23272 Нови Бечеј, Трг
ослобођења бр.2. са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати – понуда за
ЈНМВ - услуге поправке и одржавања моторних возила и припадајуће опреме редни
бр.01/2019" партија бр.____ назив партије ______________________ поштом, или лично
преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести пун 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 понуду одбити ако:

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

4) ако је понуђени рок важењапонуде краћи од прописаног;

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама .

5.3. Обавештење о могућности да понуђач понуду може поднети за једну или више
партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет
јавне набавке обликован по партијама:

Ова набавка је обликована у више посебних истоврсних целина (партија) и то:

Партија 1. услуге поправке и одржавања возила

Партија 2. технички преглед возила

5.4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама:

Понуда са варијантама није допуштена.

5.5. Начин измене, допуне и опозива понуде:
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или

опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно
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која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом

здравља Нови Бечеј, ул.Трг ослобођења бр.2, 23272 Нови Бечеј, са назнаком:

„Измена понуде за ЈАВНУ НАБАВКУ услуга поправке и одржавања моторних возила
и припадајуће опреме редни бр.01/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за ЈАВНУ НАБАВКУ услуга поправке и одржавања моторних
возила и припадајуће опреме редни бр.01/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за ЈАВНУ НАБАВКУ услуга поправке и одржавања моторних
возила и припадајуће опреме редни бр.01/2019 - 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.

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 из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

5.8. Заједничка понуда:

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.
тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

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:



ЈНМВ 01/2019 14

1.) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2.) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3.) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4.) понуђачу који ће издати рачун;

5.) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6.) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.

6. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

6.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:

Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана од дана пријема рачуна, а након извршене
услуге која је предмет ове јавне набавке у складу са Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Плаћање се врши уплатом на рачун извршиоца услуге.

6.2. Захтев у погледу рока важења понуде:

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 60 (шездесет)
дана од дана отварања понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок од назначеног
понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати.

6.3. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цена у понуди се исказује у динарима, без пореза на додату вредност и мора бити фиксна.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена наручилац ће поступити у складу са
чл.92. ЗЈН.

6.4. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима ОБЕЗБЕЂЕЊА
ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА за партију 1.

Финансијско обезбеђење за Партију 1:

Једна сопствена, соло меница (доставља се приликом потписивања уговора са
понуђачем) и то:меница за добро извршење посла (на износ од 10% од понуђене
цене са ПДВ-ом).
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Уз меницу се предаје и копија картона депонованих потписа и одговарајуће менично
овлашћење. Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за располагање финансијским средствима.

Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу. Меница мора бити неопозива, безусловна,
и платива на први позив и без права на приговор.

У складу са чланом 47а. став 6. Закона о платном промету, Народна банка Србије донела
је Одлуку о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења
која се примењује од 01.02.2012.године.

Стога је потребно да понуђач уз меницу достави и доказ о регистрацији исте код пословне
банке где има отворен рачун.

6.5. Рок извршења услуге:

за партију 1. до седам дана од дана пријема возила, уколико понуђач наведе дужи рок од
наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати;

за партију 2. истог дана по пријему возила.

6.6. Место извршења услуге:

За партију 1. место извршиоца услуге. Уколико се сервис понуђача налази на удаљености
већој од 25 км од Новог Бечеја, понуђач сноси трошкове танспорта и врши транспорт
возила до својих сервисних просторија. 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 или одвожења возила у сервис понуђача.

За партију 2. место извршиоца услуге (удаљеност до 25км од Новог Бечеја).

6.7. Гарантни рок за извршене услуге и уграђене делове и материјал не може бити
краћи од 6 месеци – за партију 1

За партију 2. наручилац не утврђује гарантни рок.

7. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНООРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМНЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО
ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА , ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи, Министарству финансија
и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
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8. РЕЗЕРВВНИ ДЕЛОВИ (за партију 1.)

Понуђач је дужан да за сваки тип возила уграђује оригиналне резервне делове. Резервни
део мора да има оригиналну декларацију са бар кодом уграђених резервних делова.
Понуђач је дужан да уз понуду достави наручиоцу и важећи ценовник резервних делова
и да се придржава истог у току важења уговора. Уколико је потребно уградити резервни
део који није предвиђен ценовником резервних делова, понуђач је дужан да најкасније у
року од 24 часа о томе обавести наручиоца и прибави његову сагласност за куповину
резервног делакао и да по достављању фактуре приложи рачун о куповини потребних
резервних делова.

Цене резервних делова не могу бити више од велепродајних цена са трошковима царине
и маржом и понуђач је дужан да уз рачун приложи и спецификацију тих трошкова.

9. Поштовање обавеза понуђача:

Понуђач је у обавези да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произилазе 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.

10. Заштита података:

Наручилац је дужан да: чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
понуди које 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.

11. Додатне информације и појашњења код наручиоца:
Заинтересовано лице може, у у писаном облику тражити од наручиоца додатне

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда

У случају из предходног става наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана
пријема захтева. Одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом20. Закона.

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.
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12. 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.

13. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

За партију 1. у случају да постоје два или више понуда са истом понуђеном ценом
као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни
рок за извршене услуге.

У случају да постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом и истим
гарантним роком за извршене услуге, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио дужи гарантни рок за уграђене делове и материјал.

У случају да постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, истим
гарантним роком за извршене услуге и истим гарантним роком за уграђене делове и
материјал, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио
краћи рок за извршење радова од дана пријема возила.

За партију 2. у случају да постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом
као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача која је раније пристигла.

14. ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА Јавна набавка се спроводи за период до утрошка
финансијских средстава - уговорене вредности, а најдуже на годину дана, почев од
закључења уговора.

15. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача:

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора, односно оквирног
споразума и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања
наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно,
електронском поштом на e-mail dznb@mts.rs, факсом на број 023/773-155 или
препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива
за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац
захтева у складу са чл. 63 став 2. Закона указао наручиоцу на
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евентуалне неправилности и недостатке, а наручилац их није отклонио. У
том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за
подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за
заштиту права је 5 дана од 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 понуда,
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике
Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06,
шифру плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: такса за ЗЗП; назив
наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту
права, корисник: буџет Републике Србије). Поступак заштите права понуђача
регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

15. Обавештење о року за закључење уговора:
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је уговор додељен у

року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права ( рок
за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана достављања одлуке о
додели уговора).

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став
2. тачка 5) Закона
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ОБРАСЦИ И МОДЕЛ УГОВОРА

Образац 1

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА

АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА

МАТИЧНИ БРОЈ

ПИБ

РАЧУН

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

ТЕЛЕФОН

ТЕЛЕФАКС

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)

___________________ П О Н У Ђ А Ч
Место и датум

___________________________
Име и презиме овлашћеног лица

М.П.

__________________________
Потпис овлашћеног лица



ЈНМВ 01/2019 20

Образац 2

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ
ПОНУДЕ

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
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 мале вредности услуга поправке и одржавања моторних возила
и припадајуће опреме под редним бр.01/2019 саставио и потписао

____________________________________________________________________

(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)

____________________________________

М.П.

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 мале вредности услуга поправке и одржавања моторних
возила и припадајуће опреме под редним бр.01/2019 ангажоваћемо следеће подизвођаче

Р.бр. НАЗИВ
ПОДИЗВОЂАЧА

ВРСТА УСЛУГА
КОЈУ НУДИ

% УЧЕШЋЕ
ПОДИЗВОЂАЧА

1

2

3

Датум: ___________

Име и презиме овлашћеног лица

___________________________

Потпис овлашћеног лица

___________________________

М.П.

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

М.П. __________________________
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 мале вредности
услуга поправке и одржавања моторних возила и припадајуће опреме Ред.бр.01/2019.
овлашћујемо члана Групе ___________________________________________
да у име и за рачун осталих чланова Групе иступа пред наручиоцем.

Пун назив и
седиште члана

групе

Врста услуга
коју нуди

Учешће члана
групе у

понуди (%)

Потпис одговорног
лица и печат члана

групе

Овлашћени члан
________________

м.п.

Члан групе
______________

м.п.

Члан групе
______________

м.п.

___________________
Место и датум

___________________________
Име и презиме овлашћеног лица

М.П. __________________________
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 ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

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

М.П. __________________________
Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.
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Образац 7

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.
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Образац 8

Општи подаци о Понуђачу:

Назив и седиште:__________________________________

Матични број: ____________________________________

ПИБ: ____________________________________________

Особа за контакт: _________________________________

На основу објављеног позива за доделу уговора за јавну набавку мале
вредности услуга поправке и одржавања моторних возила и припадајуће опреме ред.бр.
01/2019 за партију бр. 1: услуге поправке и одржавања моторних возила и припадајуће
опреме

достављамо

ПОНУДУ бр._________

Да квалитетно извршимо тражене услуге у складу са наведеним условима из
конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

1) а) самостално б) заједничка понуда в) са подизвођачима

Укупна вредност понуде у динарима без ПДВ-а:

Словима:

2) Рок важења понуде износи _____ (_____________) дана од дана отварања понуда (не
краћи од 60 дана);

3) Рок за одложено плаћање: _______ (______________) дана од дана пријема
рачуна,( не дуже од 45 дана);

4) Гарантни рок за извршене услуге: ____ (__________________) месеци, (не краће од 6
месеци)

5) Гарантни рок за уграђене делове и материјал: ____ (__________________) месеци,
(не краће од 6 месеци)

6) Рок за извршење радова од дана пријема возила: _____ (_______________) дана, ( до
седам дана од дана пријема возила)
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7) Удаљеност сервиса: ______ km (удаљеност сервиса до 25км од седишта наручиоца
односно на удаљености већој од 25 км од Новог Бечеја, понуђач сноси трошкове
танспорта и врши транспорт возила до својих сервисних просторија)

8) Место извршења услуге: место извршиоца услуге.
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Табеларни део понуде

Образац 9

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), ОПИС УСЛУГА

Партија 1
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ВОЗИЛА

Peugeot
Boxer ZR
091-EZ

Fiat
Ducato
ZR
088-ĆN

Opel
Vivaro
Combi
2.0.d ZR
071-PX

Renault
Master
ZR
080-AY

Citroen
Jumper
2.2 HDI
ZR
035-RV

Dacia
Sandero
Story 1.2
ZR
057-ŠJ

Fiat Punto
MY 13 1.2
69KS
ZR 065-ŠM

Zastava
Florida 1.3
ZR 021-CX

Zastava
Yugo Skala
55
ZR 036-RZ

Renault
Megan
ZR 041-RH

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна цена за један
редован сервис:

Укупна цена за један
ванредан сервис:
Укупна цена за
вулканизерске услуге:
Укупна цена за услуге
прања возила
Цена превоза возила шлеп
возилом:

Јединична
цена норма
часа:

механичар

електричар
лимар
фарбар

Рок плаћања:
Гарантни рок за извршене
услуге:
Гарантни рок за уграђене
делове и материјал:
Рок за извршење радова од
дана пријема возила:

Место и датум:______________________

Назив понуђача:_________________________
Печат и потпис:

________________________
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Образац 8

Општи подаци о Понуђачу:

Назив и седиште:__________________________________

Матични број: ____________________________________

ПИБ: ____________________________________________

Особа за контакт: _________________________________

На основу објављеног позива за доделу уговора за јавну набавку мале вредности услуга поправке и одржавања моторних
возила и припадајуће опреме ред.бр. 01/2019 за партију бр. 2 технички преглед са регистрацијом возила

достављамо

ПОНУДУ бр._________

Да квалитетно извршимо тражене услуге у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће
прописе и стандарде, на начин:

1) а) самостално б) заједничка понуда в) са подизвођачима

Укупна вредност понуде у динарима без ПДВ-а:

Словима:

2) Рок важења понуде износи _____ (_____________) дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана);

3) Рок за одложено плаћање: _______ (______________) дана од дана пријема рачуна,( не дуже од 45 дана);

4) Удаљеност извршиоца услуге ______ km ( до 25km од седишта наручиоца)

5) Место извршења услуге: место извршиоца услуге.

Образац 9
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Табеларни део понуде

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), ОПИС УСЛУГА

Партија 2.

ВОЗИЛА

Peugeot
Boxer
ZR
091-EZ

Fiat
Ducato
ZR
088-ĆN

Opel
Vivaro
Combi
2.0.d
ZR
071-PX

Renault
Master
ZR
080-AY

Citroen
Jumper
2.2 HDI
ZR
035-RV

Dacia
Sandero
Story 1.2
ZR 057-ŠJ

Fiat Punto
MY 13 1.2
69KS
ZR 065-ŠM

Zastava
Florida 1.3
ZR 021-CX

Renault Megan
ZR 041-RH

Укупна
цена без
ПДВ-а

Цена за један технички
преглед са регистарцијом
без ПДВ-а:

Место и датум:______________________

Назив понуђача:_________________________ Печат и потпис: __________________
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Образац 10.

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни у свим ставкама, парафира све стране, овери печатом и
потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и оверава
печатом овлашћени представник групе понуђача.

У случају подношења заједничке понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити
наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
УСЛУГА ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА И ПРИПАДАЈУЋЕ ОПРЕМЕ

Ред.бр.01/2019.
За партију 1.

Закључен у Новом Бечеју дана ___.___.2019.године између:

1. ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕЧЕЈ, са седиштем у Новом Бечеју ул. Трг ослобођења бр.2 кога заступа
директор Др Жарко Ђорђевић - (у даљем тексту: Наручилац).
број рачуна: 840-181661-91 који се води код Управе за трезор
ПИБ: 101431068 Матични број: 08020337

и

2.__________________________из_____________, ул.______________________

кога заступа директор_________________________ - (у даљем тексту: извршилац услуга)
Текући рачун број:____________________________
ПИБ: ___________________________
Матични број: ____________________

*__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
* Уколико се понуда подноси као заједничка или са подизвођачем навести њихове податке

ЗАКЉУЧУЈУ

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Основ уговора:
ЈНМВ бр.01/2019
Број и датум одлуке о додели уговора: _______________
Понуда изабраног понуђача бр_________ од__________ 2019.

Уговорне стране су се споразумеле о следећем:

Предмет уговора
Члан 1.

Предмет овог уговора су услуге поправке и одржавања моторних возила и припадајуће опремре
- партија бр. 1. у поступку јнмв - услуге поправке и одржавања моторних возила и припадајуће
опреме, у свему према захтеву наручиоца и према понуди извршиоца која са техничком
спецификацијом чини саставни део овог уговора.
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Сервисирање возила обухвата редовно сервисирање возила, ванредно сервисирање возила и
преглед возила са детекцијом кварова.

Редовно сервисирање возила обухвата пружање сервисних услуга према препоруци произвођача
возила у сервисној књижици на одређени број пређених километара, односно на одређени временски
период, а по налогу наручиоца.

Ванредно сервисирање возила обухвата отклањање уочених кварова - недостатака на возилу и
његово стављање у редовну функцију, а према налогу наручиоца.

Преглед возила са детекцијом кварова врши се по налогу наручиоца.
Уградња оригиналних резервних делова подразумева потребну замену делова у сваком

конкретном случају. Резервни део мора да има декларацију са бар кодом.
Обим захтеваних услуга обухвата аутомеханичарске услуге, аутоелектричарске услуге,

аутолимарске услуге, аутолакирерске услуге, вулканизерске услуге и услуге прања возила.

Вредност уговора

Члан 2.

Уговорну цену чине прихваћене јединичне цене услуга из спецификације предмета јавне набавке и
понуде Извршиоца услуге, које се налазе у прилогу овог Уговора и саставни су део овог Уговора.

Укупна вредност услуга које су предмет овог уговора за партију 1. износи _____________ динара
(без ПДВ-а) односно ______________ динара и за време важења овог уговора не може прећи
вредност од напред наведене.

Уговорена цена, односно јединичне цене услуга су фиксне и не могу се мењати у току важења
понуде.

Ступање на снагу и трајање уговора

Члан 3.

Уговор ступа на снагу даном потписивања и закључује се на период од годину дана.
Као дан потписивања у смислу става 1. овог члана (сагласност уговорних страна) узеће се датум

завођења уговора код Наручиоца.
Овај уговор ће престати да производи правно дејаство и пре рока на који се закључује уколико

услуге буду извршене до вредности назначене овим уговором, о чему ће Наручилац писаним путем
обавестити Извршиоца.

Време/начин вршења услуге

Члан 4.

Извршилац услуга ће извршавати услуге из члана 1. овог уговора сукцесивно, у складу са
потребама наручиоца у погледу врсте, количине и динамике услуга.

Извршилац услуга се обавезује да сервис возила изврши у року од __________ дана од дана
пријема возила.

Услови/начин плаћања

Члан 5.

Наручилац ће плаћање услуга извршити у року од __________ дана од дана пријема рачуна, а
након извршене услуге која је предмет ове јавне набавке у складу са Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“, бр. 119/2012).

Уз рачун понуђач прилаже и радни налог потписан од стране овлашћеног лица наручиоца.
Документ о извршеној услузи (рачун/фактура) обавезно мора да садржи списак извршених услуга,
списак уграђених делова са ценама и збирну цену за извршене услуге и уграђене делове.
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Гаранција за иизвршене услуге/отклањање недостатака

Члан 6.

Извршилац услуга за сваку поправку даје гаранцију за извршену услугу у трајању од _________
месеци, а на уграђене делове ___________ месеци.

Уколико услуге нису извршене на уговорени начин, односно имају видљиве мане представник
наручиоца ће одбити пријем услуга, то ће констатовати у радном налогу и захтеваће поновно
извршење услуга, а наручилац ће о томе одмах у писменој форми обавестити извршиоца услуга.

Наручилац је дужан да све евентуалне рекламације на испоручене услуге које нису могле бити
одмах по пријему возила уочене записнички констатује у року од два дана од дана утврђивања
недостатка, а извршилац услуга је дужан да евентуалне недостатке отклони у примереном року
рачунајући од дана сачињавања записника о рекламацији и поновне предаје возила.

Средства финансијског обезбеђења

Члан 7.

Извршилац је у обавези да обезбеди Наручиоцу 1 (једну) бланко соло меницу, безусловно и
неопозиво наплативу, за добро извршење уговора заједно са једним попуњеним, потписаним и
овереним меничним писмом – овлашћењем као и потврду о регистрaцији менице код Народне банке
Србије. Менично писмо – овлашћења за добро извршење уговора мора бити попуњена у висини од
10% вредности уговора.

Извршилац је у обавези да Наручиоцу достави Картон депонованих потписа. Наручилац ће имати
право да наплати део или пуни износ бланко соло менице у случајевима када Извршилац не извршава
своје обавезе на начин предвиђен уговором.

Нереализована меница за добро извршење уговора ће бити враћена Извршиоцу након истека
уговора.

Остале одредбе

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове до којих дође током спровођења уговора
решавају споразумно, а ако то не буде могуће, спор ће решавати пред надлежним судом.

Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором,
непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 10.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.

ЗА ИЗВРШИОЦА УСЛУГА ЗА НАРУЧИОЦА
_______________________ __________________
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Образац 10.

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни у свим ставкама, парафира све стране, овери печатом и
потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.
Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и оверава печатом
овлашћени представник групе понуђача.
У случају подношења заједничке понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити
наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
УСЛУГА ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА И ПРИПАДАЈУЋЕ ОПРЕМЕ

Ред.бр.01/2019.
За партију 2.

Закључен у Новом Бечеју дана ___.___.2019.године између:

1. ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕЧЕЈ, са седиштем у Новом Бечеју ул. Трг ослобођења бр.2 кога заступа
директор Др Жарко Ђорђевић - (у даљем тексту: Наручилац).
број рачуна: 840-181661-91 који се води код Управе за трезор
ПИБ: 101431068 Матични број: 08020337

и

2.__________________________из_____________, ул.______________________

кога заступа директор_________________________ - (у даљем тексту: извршилац услуга)
Текући рачун број:____________________________
ПИБ: ___________________________
Матични број: ____________________

*__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
* Уколико се понуда подноси као заједничка или са подизвођачем навести њихове податке

ЗАКЉУЧУЈУ

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Основ уговора:
ЈНМВ бр.01/2019
Број и датум одлуке о додели уговора: _______________
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од __________ 2019.

Уговорне стране су се споразумеле о следећем:

Предмет уговора
Члан 1.

Предмет овог уговора су услуге техничког прегледа са регистрацијом возила - партија бр.2. у
поступку јавне набавке мале вредности - услуге поправке и одржавања моторних возила и
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припадајуће опреме, у свему према захтеву наручиоца и према понуди извршиоца која са техничком
спецификацијом чини саставни део овог уговора.

Технички преглед возила обухвата пружање услуга извршиоца према Правилнику о техничком
прегледу возила.

Технички преглед возила треба да се обави стручно, квалитетно, у складу са добрим пословним
обичајима, правилима и стандардима струке.

Вредност уговора

Члан 2.

Уговорну цену чине прихваћене јединичне цене услуга из спецификације предмета јавне набавке и
понуде Извршиоца услуге, које се налазе у прилогу овог Уговора и саставни су део овог Уговора.

Укупна вреност услуга које су предмет овог уговора за партију 2. износи _______________
динара (без ПДВ-а) односно _______________ динара са ПДВ-ом и за време важења овог уговора не
може прећи вреност од напред наведене.

Уговорене цене су фиксне и не могу се мењати у току важења понуде.

Ступање на снагу и трајање уговора

Члан 3.

Уговор ступа на снагу даном потписивања и закључује се на период од годину дана. Као дан
потписивања у смислу става 1. овог члана (сагласност уговорних страна) узеће се датум завођења
уговора код Наручиоца.

Јавна набавка се спроводи на период до утрошка финансијских средстава (уговорене вредности
изчлана 2. овог уговора) а најдуже на годину дана, почев од закључења уговора.

Уколико услуге буду извршене до вредности назначене овим уговором, овај уговор ће престати
да производи правно дејаство и пре рока на који се закључује, о чему ће Наручилац писаним путем
обавестити Извршиоца.

Време/начин вршења услуге

Члан 4.

Извршилац услуга ће извршавати услуге из члана 1. овог уговора сукцесивно, у складу са
потребама наручиоца у погледу врсте, количине и динамике услуга.

Извршилац услуга се обавезује да сервис возила изврши у року од __________ дана од дана
пријема возила.

Услови/начин плаћања

Члан 5.

Наручилац ће плаћање услуга извршити у року од __________ дана од дана пријема рачуна, а
након извршене услуге која је предмет ове јавне набавке у складу са Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“, бр. 119/2012).

Уз рачун понуђач прилаже и радни налог потписан од стране овлашћеног лица наручиоца.
Документ о извршеној услузи (рачун/фактура) обавезно мора да садржи списак извршених услуга,
списак уграђених делова са ценама и збирну цену за извршене услуге и уграђене делове.

Остале одредбе

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове до којих дође током спровођења уговора
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решавају споразумно, а ако то не буде могуће, спор ће решавати пред надлежним судом.

Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором,
непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 8.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.

ЗА ИЗВРШИОЦА УСЛУГА ЗА НАРУЧИОЦА
_______________________ __________________
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Образац 11.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је
понуђач:

___________________________________________________________________

понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Место:_____________ Овлашћено лице понуђача:

Датум:_____________ М.П.
Потпис овлашћеног лица понуђача:

_____________________________
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Образац 12.

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

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

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________(навести назив понуђача) у поступку
јавне набавке услуга поправке и одржавања моторних возила и припадајуће опреме ред.бр. 01/2019
испуњава све услове из чл.75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања, или давања мита, кривично дело преваре;

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

4. Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона).

Место:_____________ Овлашћено лице понуђача:

Датум:_____________ М.П.
Потпис овлашћеног лица понуђача:

_____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац 13.

Образац структуре цене за Партију 1.

За возила:
1. ZASTAVA YUGO SKALA 55, 2006
2. ZASTAVA FLORIDA 1.3, 2006

Редован сервис

Р.б
р.

Услуга/Резервни
део-материјал

Утрошак
норма
часова

Јединичн
а цена
услуге

без ПДВ-а

Јединичн
а цена

резервног
дела/мат
еријала
без ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6
1 Замена уља у мотору
2 Замена филтера уља
3 Замена филтера ваздуха
4 Замена филтера горива

УКУПНО:

Ванредан сервис

Р.б
р.

Услуга/Резервни
део-материјал

Утрошак
норма
часова

Јединичн
а цена
услуге

без ПДВ-а

Јединичн
а цена

резервног
дела/мат
еријала
без ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6
1 Замена кочионих

плочица предњих
2 Замена кочионих

плочица/пакнова задњих
3 Замена дискова точка
4 Замена лежаја точка са

главчином
5 Замена споне
6 Замена хомокинетичког

зглоба
7 Замена

амортизера-предњег
8 Замена

амортизера-задњег
9 Замена краја летве

волана
10 Замена хладњака
11 Замена водене пумпе
12 Замена сета квачила
13 Замена сета каишева са

шпанерима (каиш/ланац)
14 Замена акумулатора
15 Замена сета

свећица/грејача
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16 Замена метлица брисача
17 Замена сијалице фара
18 Замена сијалице стоп

светла
19 Чишћење карбуратора
20 Замена реглера
21 Замена фара

УКУПНО:

Вулканизерске услуге

Р.б
р.

Услуга/Резервни
део-материјал

Јединичн
а цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-ом

1 2 3
1 Замена гума и

балансирање
2 Демонтажа и монтажа

точка са балансирањем
3 Уградња тубелес вентила
4 Лепљење гуме
5 Оптика предњег трапа
6 Оптика задњег трапа

УКУПНО:

Услуга прања возила

Р.б
р. Услугa

Јединичн
а цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-ом

1 2 3
1 Прање возила

УКУПНО:

Назив понуђача: _________________________

Печат и потпис:___________________
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За возила:

1. OPEL VIVARO COMBI 2.0D, 2008
2. RENAULT MASTER VUFG D1,2008
3. RENAULT MEGAN, 2008
4. CITROEN JUMPER 2.2 HDI, 2009
5. Peugeot Boxer, 2016
6. Fait Ducato, 2016

Редован сервис

Р.б
р.

Услуга/Резервни
део-материјал

Утрошак
норма
часова

Јединичн
а цена
услуге

без ПДВ-а

Јединичн
а цена

резервног
дела/мат
еријала
без ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6
1 Замена уља у мотору
2 Замена филтера уља
3 Замена филтера ваздуха
4 Замена филтера горива

УКУПНО:

Ванредан сервис

Р.б
р.

Услуга/Резервни
део-материјал

Утрошак
норма
часова

Јединичн
а цена
услуге

без ПДВ-а

Јединичн
а цена

резервног
дела/мат
еријала
без ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6
1 Замена кочионих

плочица предњих
2 Замена кочионих

плочица/пакнова задњих
3 Замена дискова точка
4 Замена лежаја точка са

главчином
5 Замена споне
6 Замена хомокинетичког

зглоба
7 Замена

амортизера-предњег
8 Замена

амортизера-задњег
9 Замена краја летве

волана
10 Замена хладњака
11 Замена водене пумпе
12 Замена акумулатора
13 Замена сета

свећица/грејача
14 Замена метлица брисача
15 Замена сијалице фара
16 Замена сијалице стоп
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светла
17 Замена реглера
18 Замена фара

УКУПНО:

Вулканизерске услуге

Р.бр. Услуга/Резервни
део-материјал

Јединичн
а цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-ом

1 5 6
1 Замена гума и

балансирање
2 Демонтажа и монтажа

точка са балансирањем
3 Уградња тубелес

вентила
4 Лепљење гуме
5 Оптика предњег трапа
6 Оптика задњег трапа

УКУПНО:

Услуга прања возила

Р.б
р. Услугa

Јединичн
а цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-ом

1 2 3
1 Прање возила

УКУПНО:

Назив понуђача: _________________________

Печат и потпис: ________________________
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За возилo:

1. DACIA SANDERO STORY 1.2 2012
2. FIAT PUNTO MY13, 2013

Редован сервис

Р.б
р.

Услуга/Резервни
део-материјал

Утрошак
норма
часова

Јединичн
а цена
услуге

без ПДВ-а

Јединичн
а цена

резервног
дела/мат
еријала
без ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6
1 Замена уља у мотору
2 Замена филтера уља
3 Замена филтера ваздуха
4 Замена филтера горива

УКУПНО:

Ванредан сервис

Р.б
р.

Услуга/Резервни
део-материјал

Утрошак
норма
часова

Јединичн
а цена
услуге

без ПДВ-а

Јединичн
а цена

резервног
дела/мат
еријала
без ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6
1 Замена кочионих

плочица предњих
2 Замена кочионих

плочица/пакнова задњих
3 Замена дискова точка
4 Замена

амортизера-предњег
5 Замена

амортизера-задњег
6 Замена хладњака
7 Замена водене пумпе
8 Замена акумулатора
9 Замена реглера
10 Замена фара
11 Замена метлица брисача
12 Замена сијалице фара
13 Замена сијалице стоп

светла
14 Замена шпанера

зуп.каиша
15 Замена клинастог ПК

каиша
16 Замена сета квачила

УКУПНО:
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Вулканизерске услуге

Р.бр. Услуга/Резервни
део-материјал

Јединичн
а цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-ом

1 5 6
1 Замена гума и

балансирање
2 Демонтажа и монтажа

точка са балансирањем
3 Уградња тубелес

вентила
4 Лепљење гуме
5 Оптика предњег трапа
6 Оптика задњег трапа

УКУПНО:

Услуга прања возила

Р.б
р. Услугa

Јединичн
а цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-ом

1 2 3
1 Прање возила

УКУПНО:

Назив понуђача: _________________________

Печат и потпис: ________________________

Упутство за попуњавање:

Образац се попуњава за свако возило посебно.

Укупна вредност представља збир свих појединачних услуга, служи за упоређивање, рангирање
понуда и не представља укупну вредност уговора.
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Образац структуре цена- за Партију 2.

Р.б
р.

Возила Јединична
цена

техничког
прегледа са

регистрацијом
без ПДВ-а

Јединична
цена

техничког
прегледа са
регистрацијо
м са ПДВ-ом

Модел
Год.
произ
водње

KW cm3

1 Peugeot Boxer 2016 81 2198
2 Fiat Ducato 2016 96 2287
3 Opel Vivaro Combi 2.0d 2008 84 1995
4 Renault Master vufg d1 2008 88 2016
5 Citroen Jumper 2.2 HDI 2009 74 2016
6 Dacia Sandero Story 1.2 2012 55 1149
7 Fiat Punto MY13 1.2 69KS

EASY 2013 51 1242

8 Zastava Florida 1.3 2006 48 1301
9 Renault Megan 2008 63 1461

УКУПНО:

Напомена: За возило Fiat Ducato се при регистрацији плаћа пун износ, док за остала санитетска
возила важе олакшице, па је цена регистрације нижа.

Назив понуђача: _________________________

Печат и потпис: ________________________

Упутство за попуњавање:

Образац се попуњава за свако возило посебно.

Укупна вредност представља збир свих појединачних услуга, служи за упоређивање, рангирање
понуда и не представља укупну вредност уговора.
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Образац 14.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2.ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ________________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке
мале вредности услуга поправке и одржавања моторних возила и припадајуће опреме
ред.бр. 01/2019. ЈНМВ, при састављању своје понуде поштовао је обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум: М.П. Овлашћено лице понуђача:

_________________ _________________________
(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача
_______________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђачаи оверена печатом.
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Образац 15

ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МEНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Као понуђач ______________________ овом изјавом неопозиво потврђујем да ћемо приликом
доставе потписаних Уговора доставити Купцу и:

- меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, на износ од 10 % од вредности
уговореног посла,

- картон депонованих потписа и
- извод из Регистра менице НБС, као доказ да је достављена меница регистрована у Регистру

меница и овлашћења Народне банке Србије

У _______________________ Овлашћено лице понуђача:
М.П.

Дана ____________________ ________________________

Напомена: У случају подношења заједнилке понуде, изјаву потписује и печатом оверава онај
понуђач који је у споразуму наведен као понуђач који ће у име понуђача дати средство обезбеђења.


