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II                                                      ППООЗЗИИВВ  ЗЗАА  ППООДДННООШШЕЕЊЊЕЕ  ППООННУУДДЕЕ  

1. Наручилац 
Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу 
понуде у складу са законом, конкурсном документацијом и позивом. 

2. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке су ууссллууггее  ооддрржжаавваањњаа  ии  ппооппррааввккии  ввооззииллаа..  

ШШииффрраа  иизз  ооппшшттеегг  ррееччннииккаа  ннааббааввккее  5500111122000000..  

3. Подаци о наручиоцу  и врста поступка јавне набавке 
Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј, ул. Данила Киша бр.8/а, Бечеј (у даљем тексту Наручилац), 
спроводи јавну набавку ууссллууггее  ооддрржжаавваањњаа  ии  ппооппррааввккии  ввооззииллаа..  
Предметна јавна набавка је набавка мале вредности и спроводи се у складу са Законом о јавним 
набавкама („Сл гласник РС“ број 124/2012). Јавна набавка се не спроводи по партијама. 
Интернет адреса наручиоца: http://www.vodokanal-becej.rs/index.php/javne-nabavke.html 
 
4. Рок и начин подношења понуде 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27.06.2014. до 
10:00 часова на адресу: Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј, ул. Данила Киша бр.8/а , 21220 
Бечеј. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и 
понуђачу ће, на његов захтев, издати потврду о пријему. Понуда коју наручилац није примио у 
року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег 
се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Наручилац ће, након окончања 
поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком 
да је поднета неблаговремено. 
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. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу наручиоца, с тим 
да ће понуђач на коверти назначити следеће: 

„Понуда за јавну набавку ууссллууггаа  ооддрржжаавваањњаа  ии  ппооппррааввккии  ввооззииллаа, ЈН II-3/14-НЕ 
ОТВАРАТИ“. 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини коверте наводи 
свој тачан назив и адресу, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за 
контакт. Било би пожељно да понуда буде повезана траком у целину и запечаћена, тако да се 
не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови. 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно забрани, чланом 87. став 4. 
Законом о јавним набавкама. 

5. Време и место отварања понуда 
Јавно отварање понуда одржаће се 27.06.2014. у 10:30 часова, на адреси наручиоца. Пре 
почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати 
поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих 
ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 

6. Критеријум за оцењивање понуда 
Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда. 

7. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о избору најповољније понуде 
Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена, наручилац ће донети у року од 7 дана од 
дана јавног отварања понуда, и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана 
њеног доношења. 
 
8. Лице за контакт: У периоду одређеном за припрему и достављање понуде, за све додатне 
информације  заинтересовани се могу обратити Божић Дејану 062-80-40-776 или на е- маил 
адреси dejan.bozic@vodokanal-becej.rs. 



Набавка услуге одржавања и поправки возила, ЈН II - 3/14 

4���� /25����                                                                                                                  

II       УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 
Понуда мора бити састављена на српском језику. 

2. Обавезна садржина понуде 
Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће: 

Образац 
бр. 

О б а в е з н и    д о к у м е н т и  

1 
Попуњен образац понуде са техничким спецификацијама и изјавом о 
прихватању услова из конкурсне документације,  

2 
Попуњени, потписани  и оверени општи подаци (за понуђача, подизвођача 
и/или члана групе),  

3 
Потписан и оверен Образац за оцену испуњености услова из чл. 75. Закона 
о јавним набавкама  

4 Потписана и оверена Изјава о испуњености законских услова 

5 Попуњен, потписан и оверен Модел уговора 

6 Попуњен образац о независној понуди 

7 Попуњем образац трошкова припреме понуде 

8 Попуњена Изјава о поштовању обавеза из члана 75. Став 2. Закона 

3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена 
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни 
део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, а овлашћено лице понуђача исте 
потписује и печатом оверава.  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да одреди једног понуђача 
из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној 
документацији. 

4. Понуда са варијантама 
Забрањено је подношење понуде са варијантама. 

5.Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује 
заједничкој понуди или као подизвођач 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач. У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси 
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем. 

6. Подизвођач 
Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у 
конкурсној документацији) означи да наступа са подизвођачем. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 
75. став 1. тач 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) 
овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне 
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач 
може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела 
набавке. 

7. Заједничка понуда 
Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде (Образац 1. у конкурсној 
документацији) представник понуђача ће означити да се ради о  заједничкој понуди.  
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих 
разлога не одреди другачије. 
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 
услова.  
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Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
4) понуђачу који ће издати рачун; 
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

8. Рок важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају да 
понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена. 

9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 

Цена мора бити изражена у динарима, без ПДВ-а. Понуђене јединичне цене услуга, цена норма 
сата и цене резервних делова су фиксне и не могу се мењати. 
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 
Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на 
тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са 
понуђеним условима. Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену 
захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра 
меродавним, у свему према члану 92. ЗЈН. 
 
9а.Рок и начин извршења 

Понуђач ће услугу извршавати сукцесивно на основу писаног захтева Наручиоца, према 
динамици коју одреди Наручилац.  

 9б.Гарантни рок 

Понуђач је у обавези да у Обрасцу понуде наведе гарантни рок за извршене услуге и гарантни 
рок за уграђене делове. Уколико у гарантном року се деси иста операција на возилу, трошкове 
исте сноси Понуђач.  

10. Начин означавања поверљивих података у понуди 
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.  
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде. Наручилац ће чувати као 
пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање 
понуда. 

11. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
Понуђач може тражити у писаном облику од наручиоца додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде најкасније пет дана пре истека рока за достављање понуде. 
Питања упутити на адресу: Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј, ул. Данила Киша бр.8/а, 
21220 Бечеј, уз напомену "Захтев за додатним информацијама или појашњењима 
конкурсне документације - ЈН број II-3/14“". 
Наручилац је дужан да заинтересованом понуђачу у року од три дана од дана пријема захтева 
достави одговор у писаном облику и да ту информацију објави на Порталу јавних набавки. 
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на 
начин одређен чл. 20. ЗЈН. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, наручилац је дужан 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.  
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12. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача  после 
отварања понуда и вршити контрола код понуђача 

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења 
која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. Наручилац може да врши 
и контролу (увид) код понуђача пре доношења одлуке о додели уговора. 

13. Критеријум за избор најповољније понуде 

Избор између достављених прихватљивих понуда извршиће се применом критеријума – 
економски најповољнија понуда – рангирањем понуда на основу следећих елемената 
критеријума и пондера одређених за те елементе: 

1. цена услуга - 65 пондера 

2. време, односно број норма сати за најчешће интервенције - 15 пондера 

3. цена карактеристичних резервних делова - 20 пондера 

У случају да Понуђачи остваре исти број пондера, Наручилац ће јавну набавку доделити ономе 
Понуђачу који је имао више пондера по основу критеријума цена услуга. 

 

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

1) ЦЕНЕ УСЛУГА-65 пондера 

- 1.1. Цена норма сата за аутомеханичарске услуге 20 пондера 

Код овог критеријума упоређиваће се цена норма сата за аутомеханичарске услуге из понуде, 
између појединачних осталих одговарајућих понуда. Понуда са најнижом понуђеном ценом 
добија 20 пондера. Број пондера за цену норма сата код ове услуге из осталих понуда 
израчунаће се према формули: 

20 x најнижа понуђена цена 
цена понуде која се вреднује 

- 1.2. Цена норма сата за аутоелектричарске услуге 20 пондера 

Код овог критеријума упоређиваће се цена норма сата за аутоелектричарске услуге из понуде, 
између појединачних осталих одговарајућих понуда. Понуда са најнижом понуђеном ценом 
добија 20 пондера. Број пондера за цену норма сата код ове услуге из осталих понуда 
израчунаће се према формули: 

20 x најнижа понуђена цена 
цена понуде која се вреднује 

- 1.3. Цена норма сата за аутолимарске услуге 10 пондера 

Код овог критеријума упоређиваће се цена норма сата за аутолимарске услуге из понуде, 
између појединачних осталих одговарајућих понуда. Понуда са најнижом понуђеном ценом 
добија 10 пондера. Број пондера за цену норма сата код ове услуге из осталих понуда 
израчунаће се према формули: 

10 x најнижа понуђена цена 
цена понуде која се вреднује 
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- 1.4. Цена норма сата за аутолакирерске услуге 10 пондера 

Код овог критеријума упоређиваће се цена норма сата за аутолакирерске услуге из понуде, 
између појединачних осталих одговарајућих понуда. Понуда са најнижом понуђеном ценом 
добија 10 пондера. Број пондера за цену норма сата код ове услуге из осталих понуда 
израчунаће се према формули: 

10 x најнижа понуђена цена 
цена понуде која се вреднује 

 
- 1.5. Цена вулканизерских услуга (демонтажа и монтажа гума и балансирање) по возилу 5 
пондера 

Код овог критеријума упоређиваће се цена за вулканизерске услуге из понуде, између 
појединачних осталих одговарајућих понуда. Понуда са најнижом понуђеном ценом добија 5 
пондера. Број пондера за цену код ове услуге из осталих понуда израчунаће се према формули: 

5 x најнижа понуђена цена 
цена понуде која се вреднује 

Број пондера за укупну цену услуга добија се збиром пондера појединачних услуга 
односно ЦЕНА УСЛУГЕ = 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5. 

2) ВРЕМЕ, ОДНОСНО БРОЈ НОРМА САТИ ЗА НАЈЧЕШЋЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ-15 пондера 

Под најчешћим интервенцијама подразумевају се: 

ресетовање компјутера 
замена уља 
замена филтера уља 
замена филтера горива 
замена пумпе за гориво 
замена сајле гаса 
замена свећица 
замена водене пумпе 
сервис климе 
замена компресора климе 
замена фреона 
замена летве волана 
замена главе волана 
замена централне споне 
замена амортизера предњег 
замена амортизера задњег 
замена хомокинетичког зглоба предњег точка 
замена дискова/пакнова предњих 
замена дискова/пакнова задњих 
замена сета за зубчење 
замена шпанера 
замена акумулатора 
замена стоп светла 
замена фара 
замена фара електрично подешавање 
замена точка 
замена фелне 
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Код овог критеријума сабира се број норма сати за све наведене услуге и понуда са најмањим 
бројем норма сати добија 15 пондера. Пондери за остале понуде се израчунавају према 
следећој формули: 

15 x најмањи број норма сати 
понуђени број норма сати 

 

3.) ЦЕНЕ КАРАКТЕРИСТИЧНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА 20 пондера 

Под ценом карактеристичних резервних делова подразумевају се цене следећих резервних 
делова у зависности од типа возила за коју се подноси понуда: 

филтер за ваздух 

филтер за уље 

филтер климе 

комплет каишева за мотор 

диск 

плочице 

добош 

сет квачила 

хомокинетички зглоб 

лежај точка 

ауспух 

пумпа за воду 

акумулатор 

метлице брисача (предње) 

Код овог критеријума сабирају се цене за све наведене резервне делове, и за сваки тип возила 
и понуда са најмањом укупном ценом добија 20 пондера. Пондери за остале понуде се 
израчунавају према следећој формули: 

20 x најмања укупна цена 
понуђена укупна цена 

 

14. Рок за закључење уговора 

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од  
осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако понуђач којем је 
додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор 
са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
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15. Закључење уговора 

Потписивање уговора ће се обавити након доношења одлуке о додели уговора  и истека рока за 
достављање Захтева за заштиту права понуђача.  
У случају пријема Захтева за заштиту права понуђача од неког учесника у поступку јавне 
набавке, потписивање уговора ће се обавити након добијања правоснажног решења по захтеву.  
 
16. Захтев за заштиту права 
Понуђач, који је учествовао у поступку јавне набавке, а сматра да су његова права  повређена, 
може уложити захтев за заштиту права у току целог поступка  јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременом ако је примљен од стране 
наручиоца у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку најкасније 
три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. Копију 
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту 
права. 
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 два дана од пријема захтева за заштиту права. 
 Приликом подношења захтева за заштиту права, понуђач је дужан да уплати таксу у висини од 
40.000,00 динара, на рачун буџета Републике Србије: 840-742221843-57, Републичка 
административна такса за јавну набавку број ЈН II-3/2014, прималац уплате: буџет 
Републике Србије. Уз захтев се прилаже доказ о уплати таксе. 
 
17. РАЗМАТРАЊЕ ПОНУДА  

 
Наручилац ће узети у разматрање само благовремене понуде. Понуда ће се сматрати 
благовременом ако је наручиоцу достављена у року предвиђеном у позиву за достављање 
понуда, лично или препорученом поштом. Понуде које нису достављене наручиоцу до 
наведеног крајњег рока достављања сматраће се неблаговременим и наручилац ће их по 
окончању  поступка јавног отварања понуда неотворене вратити понуђачима са назнаком да 
су поднете неблаговремено.  
Наручилац ће као неисправне одбити понуде које су благовремено предате, а за које је после 
отварања понуда на основу прегледа и оцене утврђено да не испуњавају потпуно све захтеве из 
конкурсне документације. 
Наручилац ће као неодговарајуће одбити понуде које су благовремено предате, а за које се 
после отварања понуда на основу прегледа и оцене утврди да не одговарају потпуно свим 
техничким спецификацијама. 
Наручилац ће као неприхватљиве одбити понуде које су благовремено предате, а за које је 
после отварања понуда на основу прегледа и оцене утврђено да условљава права наручиоца, 
да не одговарају потпуно свим критеријумима, условима и евентуалним квалификационим 
захтевима. 
Разматраће се само благовремене и исправне понуде. 
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ОБРАЗАЦ 1. ПОНУДА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ВОЗНОГ ПАРКА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОКАНАЛ“ 
 
 
 
ПОНУДА, ОПИС УСЛУГЕ И МЕСТО ВРШЕЊА УСЛУГЕ СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА  
 
 
Услуге сервисирања возила обухватају редовно сервисирање возила, ванредно сервисирање 
возила и преглед возила са детекцијом квара. 
Место примопредаје возила је сервисна просторија понуђача. У случају да понуђач пружање 
предметних услуга врши у сервисним просторијама-сервису који је удаљен преко 20 километара 
од локације за коју даје понуду, обавезан је да сноси све трошкове транспорта возила 
(од локације наручиоца до сервиса и назад - до наручиоца). У том случају понуђач сервисира 
возило на следећи начин: преузима возило на адреси наручиоца и товари на специјално возило 
за транспорт возила -шлеп возило, превози возило у сервисне просторије и након поправке 
враћа возило наручиоцу. 
 
Приликом пријема возила на сервис неопходно је: 
а. да овлашћено лице изабраног понуђача и представник наручиоца, који врши предају 
возила, заједнички провере опште стање и комплетност возила и то: 
- Спољни преглед возила (каросерија, боја, пнеуматици, стакла, браве, ...) 
- Унутрашњи преглед возила (седишта, инструмент табла, облоге на вратима крову....) 
- Провера комплетности и исправности командних уређаја и опреме у кабини возила 
-       Провера комплетности и исправности опреме возила (алат и прибор, резервни точак, 
брисачи стакала...) 
- Визуелни преглед стања и комплетности мотора и опреме смештене под хаубом, 
- Преглед стања пртљажног простора, 
- Подешавање притиска у пнеуматицима. 
б.   да документ о визуелном прегледу возила буде оверен од стране обе уговорне стране. На 
истом је утврђено стање возила, укључујући евентуалне недостатке и оштећења. 
ц.  отворити радни налог за свако возило на којем се врши услуга. Као прилог рачуну изабрани 
понуђач уз радни налог доставља наручиоцу и декларацију са бар кодом уграђених резервних 
делова. 
 
Редовно сервисирање возила обухвата пружање сервисних услуга према препоруци 
произвођача возила у сервисној књижици на одређени број пређених километара, односно на 
одређени временски период. Подразумеване операције приликом редовног сервисирања возила 
су следеће: 
- дијагностички преглед возила са детекцијом квара, 
- провера: управљачког и кочионог система, вешања, нивоа течности и мазива, точкова, 
брава и др. 
- замена (материјал и делове обезбеђује изабрани понуђач): уља у мотору, филтер 
горива, уља, ваздуха и климе и др. 
Изабрани понуђач је дужан да понуди и угради оригиналне резервне делове, нове и 
некоришћене- фабрички упаковане (одобрене од стране произвођача возила). 
 
Ванредно одржавање возила  врши се по писменом налогу наручиоца и обухвата 
отклањање уоченог квара-недостатка на возилу и његово стављање у редовну функцију. 
 

Понуђач мора бити овлашћен за пружање услуга сервисирања од произвођача возила за марку 
возила из возног парка Наручиоца  или од другог правног лица које је овлашћено од стране 
произвођача возила. Понуђач је дужан да као доказ уз понуду достави овлашћење за 
сервисирање возила која су предмет одржавања и сервисирања. 
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Цена резервних делова пада на терет Наручиоца. Понуђач је дужан да за сваки тип возила 
уграђује оригиналне резервне делове. Резервни део мора да има 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 дела, као и да по достављању фактуре приложи рачун о 
куповини потребних резервних делова. 
Цене резервних делова не могу бити више од велепродајне цене са трошковима царине и 
маржом, и Давалац услуга је дужан да уз рачун приложи и спецификацију тих трошкова. 
Уколико не достави спецификацију истих, Наручилац неће признати рачун за извршене услуге.  

 
 
 

1. ЦЕНА 

1.1. Понуђена цена за аутомеханичарске услуге ____________ динара по норма часу 

1.2. Понуђена цена за аутоелектричарске услуге ____________ динара по норма часу 

1.3. Понуђена цена за аутолимарске услуге ____________ динара по норма часу 

1.4. Понуђена цена за аутолакирерске услуге ____________ динара по норма часу 

1.5. Понуђена цена за вулканизерске услуге _____________динара по норма часу 

Укупна цена услуге: _____________динара по норма часу 
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2.Време,одн. број норма сати за најчешће 
интервенције 

ресетовање компјутера 

замена уља  

замена филтера уља 

замена филтера горива 

замена пумпе за гориво 

замена сајле гаса 

замена свећица 

замена водене пумпе 

сервис климе 

замена компресора климе 

замена фреона 

замена летве волана 

замена главе волана 

замена централне споне 

замена амортизера предњег 

замена амортизера задњег 

замена хомокинетичког зглоба предњег точка 

замена дискова/пакнова предњих 

замена дискова/пакнова задњих 

замена сета за зубчење 

замена шпанера 

замена акумулатора 

замена стоп светла 

замена фара 

замена фара електрично подешавање 

замена точка 

замена фелне 

 

 

 

____________ норма сати 

____________ норма сати 

____________ норма сати 

____________ норма сати 

____________ норма сати 

____________ норма сати 

____________ норма сати 

____________ норма сати 

____________ норма сати 

____________ норма сати 

____________ норма сати 

____________ норма сати 

____________ норма сати 

____________ норма сати 

____________ норма сати 

____________ норма сати 

____________ норма сати 

____________ норма сати 

____________ норма сати 

____________ норма сати 

____________ норма сати 

____________ норма сати 

____________ норма сати 

____________ норма сати 

____________ норма сати 

____________ норма сати 

____________ норма сати 
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Укупан број норма сати за најчешће 
интервенције: 

3.Цене карактеристичних резервних делова 

филтер за ваздух 

филтер за уље 

филтер климе 

____________ норма сати 

 

___________________ динара 

___________________ динара 

___________________ динара 

комплет каишева за мотор  

диск 

плочице 

добош 

сет квачила 

хомокинетички зглоб 

лежај точка 

ауспух 

пумпа за воду 

акумулатор 

метлице брисача(предње) 

 

 

Укупна цена резервних делова за сва возила: 

______________ динара 

______________ динара 

______________ динара 

______________ динара 

______________ динара 

______________ динара 

______________ динара 

______________ динара 

______________ динара 

______________ динара 

______________ динара 

УКУПНО:_________________динара 
(дати преглед по сваком типу 
возила) 

 
______________ динара 

Рок важења понуде (не краћи од 30 дана) ______дана од дана отварања 
понуда 

Гаранција на извршене услуге (не мање од 12 месеци) 
без обзира на број пређених километара 

______месеци од дана извршене 
услуге 

Гарантни рок за уграђене делове ______месеци од дана извршене 
уградње 

Рок извршења услуге од дана преузимања возила у 
рад 

-аутолакирерске услуге 

______дана 
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Рок извршења услуге од дана преузимања возила у 
рад 

-аутоелектричарске и аутомеханичарске услуге 

______дана 

Рок извршења услуге од дана преузимања возила у 
рад 

-аутолимарске услуге 

______дана 

    
*НАПОМЕНА: Понуђач уписује цену резервног дела за сваки тип возила из 
приложене спецификације возног парка. 
 
 
 

2. ТАБЕЛА СПЕЦИФИКАЦИЈЕ возног парка јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј 
 

 

1.) 

Марка Модел Тип Број шасије Број мотора 
Година 
производње 

Тортпедо 
ТД 
7506Х - 19477 78698 1984 

Снага 
мотора 
(кW) 

Категориј
а 

Погонско 
гориво 

Запремина мотора Регистарски број 

 53.2 Трактор Дизел 3850 БААЦ-50 

  
 
2.) 

     
Марка Модел Тип Број шасије Број мотора 

Година 
производње 

ВАЗ 

Лада 
Нива 1.7 
4x4 - XТА212140Б2031398 212149440038 2011 

Снага 
мотора 
(кW) 

Категориј
а 

Погонско 
гориво 

Запремина мотора Регистарски број 

 
61 

Путничк
о возило 

Бензин/
Гас 

1690 БЧ010-СЦ 

 

3.) 

Марка Модел Тип Број шасије Број мотора 
Година 
производње 

Застава  

Корал 
ИН 1.1 
Економи
к Ван - ВX1145А0001112204 128А06416227645 2008 

Снага 
мотора 
(кW) 

Категориј
а 

Погонско 
гориво 

Запремина мотора Регистарски број 

 

40 
Теретно 
возило 

Безолов
ни 
бензин 

1116 БЧ007-ЗУ 
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4.) 

     
Марка Модел Тип Број шасије Број мотора 

Година 
производње 

СКИП - БН-79 29019 201010567 1982 

Снага 
мотора 
(кW) 

Категориј
а 

Погонско 
гориво 

Запремина мотора Регистарски број 

 
57 

Радна 
машина 

Дизел   БЧ ААФ-51 

 

       
5.) 

     
Марка Модел Тип Број шасије Број мотора 

Година 
производње 

Фиат 

Добло 
Царго 
1.4x   ЗФА22300005665347 350А10004674095 2008 

Снага 
мотора 
(кW) 

Категориј
а 

Погонско 
гориво 

Запремина мотора Регистарски број 

 

57 
Теретно 
возило 

Безолов
ни 
Бензин 

1368 БЧ001-МЕ 

 

       
6.) 

     
Марка Модел Тип Број шасије Број мотора 

Година 
производње 

Застава  
Флорида 
Полy   ВX1103А0000052359 160А0001399894 2007 

Снага 
мотора 
(кW) 

Категориј
а 

Погонско 
гориво 

Запремина мотора Регистарски број 

 
51.8 

Теретно 
возило 

Бензин/
Гас 

1372 БЧ005-НС 

  
 
7.) 

     
Марка Модел Тип Број шасије Број мотора 

Година 
производње 

Киа 
К2900ПУ
ТДИ Д/Ц   НЕСЕ 06428К32068 Ј38278778 2008 

Снага 
мотора 
(кW) 

Категориј
а 

Погонско 
гориво 

Запремина мотора Регистарски број 

 
92 

Теретно 
возило 

Еуро 
дизел 

2902 БЧ005-ПВ 

  
 

     8.) 
     

Марка Модел Тип Број шасије Број мотора 
Година 
производње 

Дациа Логан   УУ1КСДАЕХ43824267 К7ЈА710УХ48099 2009 

Снага Категориј Погонско Запремина мотора Регистарски број 
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мотора 
(кW) 

а гориво 

55 
Путничк
о возило 

Безолов
ни 
бензин 

1390 БЧ001-РЦ 

  
 
9.) 

     
Марка Модел Тип Број шасије Број мотора 

Година 
производње 

Дациа 

Логан 
мцв 
амбианц
е   УУ1КСДАЕХ43824267 К7ЈА710УХ48099 2010 

Снага 
мотора 
(кW) 

Категориј
а 

Погонско 
гориво 

Запремина мотора Регистарски број 

 

55 
Путничк
о возило 

Безолов
ни 
бензин 

   БЧ001-ВХ 

 

       
10.) 

     
Марка Модел Тип Број шасије Број мотора 

Година 
производње 

Ренаулт 

Kлио 
еxпресси
он   ВФ1ББ080Ф0645063 К9КБ702Д010763 2002 

Снага 
мотора 
(кW) 

Категориј
а 

Погонско 
гориво 

Запремина мотора Регистарски број 

 
60 

Путничк
о возило 

Еуро 
дизел 

1461 БЧ012-ПЋ 

  
 
11.) 

     
Марка Модел Тип Број шасије Број мотора 

Година 
производње 

Там 110 Т7Б   860003684   1986 

Снага 
мотора 
(кW) 

Категориј
а 

Погонско 
гориво 

Запремина мотора Регистарски број 

 81 Теретно Дизел 6381 БЧ012-ПЋ 

 

       
12.) 

     
Марка Модел Тип Број шасије Број мотора 

Година 
производње 

Фиат Пунто   ЗФА18800000611074 188А30008611285 2003 

Снага 
мотора 
(кW) 

Категориј
а 

Погонско 
гориво 

Запремина мотора Регистарски број 

 
44 

Путничк
о возило 

Евро 
Дизел 

1910 БЧ005-YК 

  
13.) 
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Марка Модел Тип Број шасије Број мотора 
Година 
производње 

Волксваг
ен 

Пассат 
35И  wvwzzz31zmb200547 AAM011968  

Снага 
мотора 
(кW) 

Категориј
а 

Погонско 
гориво 

Запремина мотора Регистарски број 

 
55 

Путничк
о возило 

Бензин, 
Гас 

1781 БЧ012-ГГ 

  
 
 
 

Образац 2.                                ОПШТИ ПОДАЦИ 
 
                                                        Понуђача 

                                                        Подизвођача 

                                                        Члана групе понуђача 

(означити) 

 

Назив 
 

Седиште  и адреса 
 

Матични број понуђача 
 

ПИБ 
 

ПДВ број 
 

Текући  рачун и назив банке 
 

Е-маил 
 

Телефон 
 

Телефакс 
 

Одоговорно лице 
 

Особа за контакт 
 

Датум:                                                                                      Потпис овлашћеног лица 
 
 
 
 
Место:                                                        М.П.  

(име, презиме и функција) 

 
 
_____________________ 
Напомена: Образац копирати у потребном броју копија 
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Образац 3.          ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН  
                              И ДОКАЗИ ИСПУЊЕНОСТИ ТИХ УСЛОВА 

 Понуђача                                  Подизвођача                    Члана групе понуђача 

Име/назив : 
_________________________________________________________________________ 

Р.Бр. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ДОКАЗИ 
Испуњеност 

услова 

1.  Регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у 
одговарајући регистар. 

Извод из Агенције за привредне 
регистре , односно извод из регистра 
надлежног органа 

Да     
Не 

2.  Да он и његов законски заступник 
није осуђиван за неко од кривчних 
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; 

Потврде надлежног суда 
Да     
Не 

3.  Да му није изречена мера забране 
обављања делатности, која је на 
снази у време објављивања 
односно слања позива за 
подношење понуда; 

Потврда Агенције за привредне 
регистре или потврде привредног 
суда и прекршајног суда 

Да     
Не 

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

Потврде надлежног пореског органа 
и организације за обавезно социјално 
осигурање или потврде надлежног 
органа да се понуђач налази у 
поступку приватизације 

Да     
Не 

5.  
Важећа дозвола за обављање 
делатности која представља 
предмет конкретне јавне набавке  

Наручилац је пре почетка утврдио да 
за ову јавну набавку не постоји 
дозвола предвиђена посебним 
прописом . 

Да     
Не 

- Располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом: 

6.  

Неопходан финансијски капацитет 
–да је претходне године остварио 
укупне пословне приходе 
вредности  минимум у износу 
набавке 

Извештај о бонитету за јавне набавке 
- Образац БОН-ЈН а за привредне 
субјекте који воде пословне књиге по 
систему простог књиговодства, 
биланс успеха, порески биланс и 
пореска пријава, потврда пословне 
банке о оствареном укупном промету 
на пословном – текућем рачуну. 
Привредни субјект који није у 
обавези да утврђује финансијски 
резултат пословања (паушалац) 
доставља потврду пословне банке о 
стварном укупном промету на 
пословном – текућем рачуну. 

Да     
Не 

7.  Неопходан пословни капацитет –да 
је у претходне три године 
реализовао минимум један уговор 
од минимум 1.000.000,00 динара за 
исте или сличне услуге  

Минимум 1 уговор у вредности од 
1.000.000,00 дин.  и  фактуре са 
пратећом документацијом 

Да     
Не 

7а. Понуђач је у систему ПДВ-а Потврда о извршеном евидентирању 
за ПДВ (образац ПЕПДВ) 

Да     
       Не 

- Располаже довољним техничким и кадровским капацитетом: 

8.  Довољан технички капацитет : 
1. да поседује адекватну 

Изјава понуђача потписана и оверена 
печатом да поседује адекватну 

Да     
Не 
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опрему за компјутерску 
дијагностику квара,  
2.да сервисери излазе на терен 
на 100 км од Бечеја,  
3. да се сервисна просторија 
налази на територији насеља 
Бечеја  

опрему и да је у могућности да 
одговори захтевима техничког 
капацитета предвиђеним конкурсном 
документацијом 

9.  Довољан кадровски капацитет – да 
има најмање 5 запослена лица на 
предметним пословима, и то 2 
аутомеханичара и 1 
аутоелектричар,1 аутолимар и 1 
вулканизер 

Радна књижица/уговор о раду/уговор 
о ангажовању 

Да     
Не 

Датум и место:                                      МП                            Потпис овлашћеног лица:   

                          

(име, презиме и функција)  

Наручилац задржава право да након отварања понуда, а пре доношења Одлуке о додели 
уговора, захтева од понуђача, чија је понуда на основу извештаја Комисије за јавне набавке 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа о испуњености услова, у складу са чланом 79.став 2. Закона о ЈН. 

 

Упутство о начину доказивања  испуњености услова 

 
 
 
На основу чл.77. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС” бр. 124/2012), Понуђач 

као доказ о испуњавању услова прописаних чл. 74. и 75. ЗЈН може уместо доказа наведених у 
обрасцу бр.3 доставити „ИЗЈАВУ О ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА“ , дату под пуном 
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу. Образац изјаве чини саставни део 
конкурсне документације. 
• Уколико понуду подноси понуђач  који наступа самостално образац изјаве оверава 

овлашћено лице понуђача . 

• Уколико понуду подноси група понуђача образац изјаве оверава овлашћени преставник 
понуђача. 

• Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем образац изјаве дат у прилогу ископирати  
и потписују се изјаве од стране и понуђача и подизвођача.   
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Образац 4.      ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА 
 

 

1                            ПОНУЂАЧА  

2                           ПОДИЗВОЂАЧА  

3                           ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

                                                   (означити) 

 
 

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да 
испуњавамо све обавезне услове из члана 75. Став 1. Тачка 1-4 Закона о ЈН као и 
додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама („Сл гласник РС“ број 
124/2012), а који су наведени у Обрасцу број 3., за учешће у јавној набавци - 
Набавка услуга одржавања и поправки  возила, број ЈН II-3/14, шифра 
50112000 
 
 
Место и датум:                                 М.П.                   Потпис овлашћеног лица: 
 
 
 

(име, презиме и функција) 

 
 
 
 
Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака. 
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Образац 5.                                МОДЕЛ УГОВОРА 
 
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише сваку страну, чиме потврђује 
да је сагласан са садржином модела уговора.  
 
 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

УУССЛЛУУГГАА  ООДДРРЖЖААВВААЊЊАА  ии  ППООППРРААВВККИИ  ВВООЗЗИИЛЛАА  

ЈЈНН  IIII--33//1144  

 
Закључен у Бечеју, дана _______  2014. године између: 
 
Јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј, Данила Киша 8/а, 21220 Бечеј, ПИБ 101981142, матични 
број 08069921, које заступа вршилац дужности директора Зоран Грбић, у даљем тексту 
Наручилац, и 
 
_____________________________________________________,(пословно име и 
седиште), ПИБ ______________, матични број __________________, текући рачун  
_____________________, које заступа _____________________________, у даљем тексту 
Извршилац. 
 
 
 

Члан 1. 
Уговорне стране констатују да је Наручилац на основу Одлуке о покретању поступка, број 610/а 
од 09.06.2014. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуга 
поправки и одржавања моторних возила за потребе Наручиоца за период од годину дана, као и 
да је Извршилац доставио понуду која у потпуности одговара захтевима конкурсне 
документације која чини саставни део овог уговора, те је Наручилац на основу понуде број 
________, од ________.2014. године и Одлуке о додели уговора (број и дан ће се унети код 
финалне верзије уговора) изабрао Извршиоца услуга за вршење услуга које су предмет набавке 
на основу које се овај уговор закључује. 
 

Члан 2. 
Предмет уговора је одржавање возила Наручиоца, таксативно наведено у конкурсној 
документацији, поправка и њихово редовно сервисирање, са ценом наведеном у понуди 
Извршиоца. Понуђач ће предметне услуге вршити до укупно уговорене вредности уговора 
предвиђене планом јавних набавки, у динарима без ПДВ-а. 

 
Члан 3. 

Извршилац се обавезује да сукцесивно, а према планираном интензитету, редовно обавља 
одржавање и сервисирање аутомобила који припадају Наручиоцу, а који су наведени у 
конкурсној документацији, као и да изврши потребне поправке евентуалних кварова на 
наведеним возилима. Обавеза Извршиоца услуге је да у случају квара возила Наручиоца, у 
кругу 100 км од Бечеја, изађе на лице места ради сервиса. 
 
Извршилац, као овлашћени сервис возила Наручиоца, у обавези је да гарантује за исправност 
возила ____________________ месеци.  

 
Члан 4. 

Ако се записнички утврди да обављене услуге имају недостатака у квалитету, Извршилац услуге 
се обавезује да исте отклони најкасније у року од 2 (два) дана од дана сачињавања записника о 
рекламацији. 
 
 
 
 

Члан 5. 
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Извршилац услуге се обавезује да фактурисање обављених услуга изврши одмах, са роком 
плаћања од 30 (тридесет) дана, рачунајући од дана пријема фактуре од стране Наручиоца 
услуге. Уз испостављени рачун мора бити достављен налог за рад Корисника услуга, као и 
спецификација извршених услуга са норма сатима и резервним деловима. 
У случају да Давалац услуга Кориснику услуга не достави уз рачун и налог са наведеним 
прилозима, Корисник услуга неће бити обавезан да испостављени рачун плати. 

 
Члан 6. 

Уговорне стране су сагласне да се овај уговор закључује на период од годину дана, рачунајући 
од дана његовог закључења.  
Уколико се деси да се вредност из уговора достигне и пре рока на који је закључен, Уговор ће 
се сматрати раскинутим. Наручилац је у обавези да спроведе нови поступак јавне набавке. 
 

Члан 7. 

Уговорне стране су сагласне да Извршилац, током трајања уговора, неће мењати цене из 
прихваћене понуде, сем из објективних разлога промене цене на тржишту. Извршилац треба да 
образложи тражену измену цене писменим путем, након чега ће Наручилац размотрити 
оправданост захтева за промену цене. 
Тек након разматрања промена цене од стране Наручиоца, те позитивног одговора, Извршилац 
може фактурисати предметне услуге по вишим ценама од цена из понуде. 
 

Члан 8. 
Након пријема рачуна од стране Наручиоца,а пре исплате истог,од стране Наручиоца ће се 
спровести контрола сваке појединачне фактурисане ставке, те упоређивања фактурисане цене 
и цене из понуде. 
Уколико се буде приметило да Извршилац фактурише предметне услуге у већем износу од цена 
из прихваћене понуде, без тражења промене цене за појединачну ставку, у складу са чланом 7. 
овог Уговора, Наручилац може раскинути уговор, писменим путем са отказним роком од 30 
(тридесет) дана. 

 
Члан 9. 

Све евентуалне спорове или неспоразуме који би могли настати из овог уговора, или поводом 
овог уговора, уговорне стране ће настојати да реше споразумно.  
Уколико уговорне стране не постигну споразумно решење, за решење спора надлежан је 
стварно и месно надлежни суд. 
 

Члан 10. 
Сва питања која се јаве у току реализације овог уговора, а нису њиме обухваћена или су 
обухваћена, а захтевају промену, регулисаће се посебним анексом уз овај уговор. 
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим 
уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 
 

Члан 11. 
Уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака, од којих 3 (три) задржава Наручилац за 
своје потребе, а 2 (два) се уручују Извршиоцу. 
 
 
 
             За Извршиоца                                      За Наручиоца     

              
______________________________                                  ***************************                              

(име, презиме, функција)                                       Зоран Грбић 
                                                                                       вршилац дужности директора 
                                                                                             ЈП „Водоканал“ Бечеј 
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Образац 6.                        ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ                
 
 
 
 
 
 

назив и седиште предузећа: 
 
..................................................
...... 
 

жиро рачун и назив банке:  
 
...........................................
.... 

матични број предузећа: 
 
................................................... 

ПИБ : 
 

Особа за контакт: 
 

Телефон, фаx, е –маил:  
 

 
 
 

 
ИЗЈАВА 

 
 
 
 
Под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу потврђујем  да сам понуду  

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

 
 
 
 
Датум                                                М.П.             Понућач 
 
 
 
          

              _______________________ 
              Потпис овлашћеног лица понуђача 
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Образац 7 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив 
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 
табели: 

 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. 
Потпис понуђача 
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Образац 8. 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...........................[навести предмет јавне набавке] бр. ......................[навести број 
јавне набавкe], поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права 
интелектуалне својине. 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                   _____________________________ 
 

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

 
 


