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НАПОМЕНА:
Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију
детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења,
потребно је да се благовремено обратите наручиоцу.
Заитересована лица дужна су да прате портал Јавних набавки и интернет
страницу наручиоца кaко би благовремено били обавештени о изменама, допунама и
појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац у складу са чланом 63. став
1. Закона о јавним набавкама ( „Сл.Гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) дужан
да све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и
својој интернет страници. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним
набавкама, наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, објавити на порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
Наручилац ће у складу са чл. 108. Став 5. Односно са чл. 109. Став 3. Закона о
јавним набавкама ( „Сл.Гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Одговарајућу
Одлуку објавити на Портал Управе за јавне набавке и интернет страни наручиоца у
року од 3 (три) дана од дана доношења.
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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” бр.124/2012,
14/2015 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 159404/2019-11 МВ 020-2/19 од 01.02.2019 године и Решења о образовању комисије за јавну
набавку број 170-404/2019-11 МВ 020-2/19 од 04.02.2019 године, припремљена је од стране
Комисије
Градске управе, Одељења за јавне набавке града Лесковца, као Наручиоца:
KOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА
УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА
МВ 020-2/19
САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
ПОГЛАВЉЕ

I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Х.
Х I.
Х II.
XIII

НАЗИВ ДОКУМЕНТА

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈН
ВРСТА, ТЕХННИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРАМА ЦЕНА
МОДЕЛ УГОВОРА
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
ОБРАЗАЦ- ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИК ПОНУЂАЧА
ОБРАЗАЦ ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ
ОБРАЗАЦ САГЛАСНОСТИ ЗА ИСПРАВКУ ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Конкурсна документација садржи…………… 163 стране
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I.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Јавна набавка мале вредности –није обликована по
партијама. Поступак се спроводи ради закључења уговора
Поступак јавне набавке и циљ о јавној набавци у складу са чланом 39. Закона о јавним
набавкама («Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Град Лесковац, Градска управа, Одељење за јавне набавке,
Наручилац и Адреса
16000 Лесковац, ул. Трг Револуције 33/4
Град Лесковац, ул. Пана Ђукића бр. 9-11
Корисник и Адреса
javnanabavka@sbb.com
Е-маил адреса наручиоца
ПИБ: 100545518МБ: 06856535,
Подаци о Кориснику
Предмет јавне набавке бр. МВ 020-2/19, услуге поправке и
Број, Предмет набавке и Опис одржавања аутомобила; Сервисирање и Одржавање
возила;
Назив и ознака из општег
50112000 услуге поправке и одржавања аутомобила;
речника набавки
Не
Резервисана набавка
Интернет страна где је
• www.portal.ujn.gov.rs
објављена и одакле се може
• http://www.gradleskovac.org/index.php/eпреузети конкурсна
uprava/javne-nabavke
документација:
Град Лесковац, Градска управа, Одељење за јавне набавке,
Место предаје понуда
16000 Лесковац, ул. Трг Револуције бр. 33/4 спрат
18.02.2019. године, најкасније до 10:30 сати на
Рок у којем се подносе понуде
деловодник у седишту наручиоца
Одмах након истека рока за подношење понуде,
Отварање понуда
односно истог дана 18.02.2019 у 11:00
Рок за доношење одлуке
Одлука о додели уговора биће донета у року од најкасније
Наручиоца
10 дана од дана отварања понуда
Важност понуде
Критеријуми за оцењивање
понуде

Додатне информације

Најмање 60 (шестдесет) дана, рачунајући од дана отварања
понуда
Најнижа понуђена цена.
Небојша Денић, e-mail: javnanabavkadenic@gmail.com
тел. 016/215-990, факс 016/215-651 Напомена: тражење
појашњења или додатних информaција у вези са
припремањем понуда, није дозвољено телефонским
путем.
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II.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке број МВ 020-2/19 је набавка - услуге поправке и одржавања; Сервисирање и Одржавање возила, возног парка Наручиоца сервисних услуга.
Предмет набавке није обликован по партијама.
Конкурсном документацијом, спецификацијом обухваћена су следећа возила из
возног парка наручиоца сервисних услуга:
Редни
Број

ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ
РЕЧНИКА

НАЗИВ ВОЗИЛА

1.

„Peugeot” model: 607 2,2 HDI

2.

“Honda” model: ACCORD 2.0 4D PE
ELEGANCE

3.

“Ford” model: Mondeo Titanium” 2.5T

4.

„Dacia“ model: Duster PH2 BASE 1,6 16V 4x4

5.

“Fiat” model: Iveko 50C15IS56CC2BA

6.

“Škoda” model: SUPERB ELEGANT 2.8

7.

„Škoda” model: Octavia 1.9 TDI“.

8.

„Fiat“ model: Stilo 1.9 JTD DYNAMIC
„SEAT“ Model Leon 1.6 1.6 MPI 16 V
REFERENCE LE-018GD
„ŠKODA“ Model Felicia 1.3 LX LE097-HS

9.
10.

50112000 услуге одржавања
и поправки;

11.

„Peugeot“ Model 307 LE 025-BZ

12.

„Zastava“ model: 101 Skala 55 LE034-ŽŠ

13.

„Zastava“ model: 101 Skala 55 LE004-IJ

14.

„Zastava“ model: 101 Skala 55 LE034-WP

15.

“Lada” model: Niva 1.7 4x4 212104 LE025-JC

16.

“Fiat “ model: Punto Classic Actual LE063-DL

17.

“Fiat “ model: Punto Classic Actual LE063-DS

18.
19.

“Zastava” model: 101 Skala 55 LE001-CZ
„Zastava“ model: Yugo 65 Coral LE052-NC
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III.

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА

Услуге Сервисирање и Одржавање возила обухвaтају следеће врсте услуга:
- Аутомеханичарске услуге;
- Аутоелектричарске услуге;
Услуга Редовног сервисирања се врши најмање једном годишње а услуге Одржавања по
потреби са прегледом возила и детекцијом кварова.
1. Услуге редовног сервисирање возила састоји се од:
а)Малог сервиса на 15 000 км или временски период од 1 године са дијагностичким
прегледом возила и детекцијом квара, провера управљачког и кочионог система,
вешања, нивоа течности и мазива, точкова, брава и др., и
б) Великог сервиса у складу са сервисним интервалом из сервисне књижице.
Редован сервисни преглед моторног возила подразумева све сервисне радње и поправке
возила предвиђене од стране произвођача одређене марке возила на дефинисаној
километражи односно временском периоду.
На технолошки унапређеним возилима на дисплеју у делу инструмент табле
појављује се сервисни интервал (изражен у километрима односно по времену), када
треба возило упутити на сервис.
2.а) Ванредни сервисни преглед подразумева све потребне сервисне радње на отклањању
неисправности уочене и пријављене од стране лица које управља моторним возилом односно
редовне радње уколико су Законом или важећим правилником који регулише ту материју
дефинисане и врши се по налогу НАРУЧИОЦА и обухвата отклањање уоченог недостатка на
возилу и његовог стављања у редовну функцију.
Материјал/резервни делови у реализацији услуге сервисирања и одржавања
У оквиру услуга сервисирања и одржавања пружалац услуга обезбеђује оригинална уља,
мазива, остали потрошни материјал и сертификоване резервне делове који се уграђују/сипају
у возило и који морају бити у складу са нормативима и препорукама произвођача робне
марке возила а које по квалитету гарантују исправан рад возила и безбедно учествовање у
саобраћају. Пружалац услуга је у обавези да за уграђене оригиналне резервне делове да
произвођачку гаранцију.
Почетак и место пружања услуга
Почетак услуга започиње на основу достављеног/примљеног радног налога. Место
примопредаје возила је сервисна просторија Понуђача. Ако је сервисна просторија удаљена
преко 10 км од локације наручиоца, изабрани Понуђач је дужан да преузме возило на адреси
Наручиоца и о свом трошку изврши транспорт возила до места поправке. У том случају
пружалац услуге сервисира возило на тај начин што преузме возило на локацији наручиоца и
исто, шлеп возилом, одвози у сопствени сервис и након извршене услуге враћа возило
наручиоцу у ул Пана Ђукића бр 9-11, Лесковац.
У напред наведеном 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.
У случају да је возило у квару у том степену да би покретање и одвожење истог у сервисне
просторије пружаоца услуга изазвале још већи степен оштећења, изабрани Понуђач је дужан
да преузме возило на адреси Наручиоца и о свом трошку изврши транспорт возила до места
поправке. У том случају пружалац услуге сервисира возило на тај начин што преузме возило
на локацији наручиоца и исто, шлеп возилом, одвози у сопствени сервис и након извршене
услуге враћа возило наручиоцу у ул Пана Ђукића бр 9-11, Лесковац.
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У случају да у току извршења услуге на основу радног налога наручиоца пружалац услуге
утврди да је потребно извршити и услуге које нису наведене у радном налогу, дужан је да
тражи сагласност наручиоца за извршење додатних услуга. Наручилац ће своју сагласност за
извршење додатних услуга потврдити овером радног налога са допуном.
Захтеви који се односе на заштиту животне средине
Пружалац услуге је дужан да приликом пружања услуга које су предмет набавке, примењује
све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду
(„Службени гласникРС“ број 101/2005). Пружалац услуга је дужан да замењене делове на
возилима, делове који нису за употребу, након сагласности наручиоца о свом трошку
поступи са предметним отпадом у складу са Законом о управљању отпадом („Службени
гласникРС“ број 36/2009 и број 88/2010) и важећим подзаконским актима.
2.б) Ванредне услуге одржавања обухватају набавку услуга и резервних делова које нису
због обима и разноликости могле бити предвиђене те нису ни могле бити исказане у понуди.
У случају да је потребно извршити услуге одржавања и замену делова који нису наведени у
понуди, пружање услуга и замена делова се врши на основу писмене сагласности наручиоца,
на профактуру пружаоца услуга везану за уговор о предметној набавци у погледу врсте,
количине квалитета и цене. Цене исказане у профактури не могу бити веће од званичних
велепродајних цена овлашћеног увозника, нити од упоредивих тржишних цена. Услуге
одржавања и резервних делова које нису биле исказане у понуди наручилац ће урачунавати у
укупно уговорену вредност по уговору односно до износа предвиђеног за предметну
набавку.
3.1. Приликом пријема возила на сервис неопходно је:
a). да овлашћено лице 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.
b). да документ о визуелном прегледу возила буде оверен од обе уговорне стране. На истом
је утврђено стање возила, укључујући евентуалне недостатке и оштећења.
c). отворити радни налог за свако возило на којем се врши услуга. Као прилог рачуну
Понуђач уз радни налог доставља Наручиоцу и декларацију са бар кодом уграђених
резервних делова.
3.2. Мали сервис возила: Мали сервис возила обухвата пружање сервисних услуга према
препоруци произвођача возила и произвођача опреме и делова, уља, мазива, филтера итд. у
сервисној књижици на одређени број пређених километара (15 000 км), односно на одређени
временски период (1 година). Подразумеване операције приликом малог сервисирања возила
су следеће:
- дијагностички преглед возила са детекцијом кварова,
- провера: управљачког и кочионог система, вешања, нивоа течности и мазива, точкова,
брава и др.
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- замена (материјал и делове обезбеђује сервисер): уља у мотору, филтер горива, уља,
ваздуха и климе и др.
3.3. Велики сервис возила: Велики сервис возила подразумева замену:
1. Сета погонског каиша/ланца (зупчасти каиш/погонски ланац, ланчаник, шпанери, ролери,
семеринзи…и осталих делова сета за зупчење.)
2. Водене пумпе ( уколико се утврди да је неопходно)
Километража за замену је у складу са сервисним интервалом из сервисне књижице. На
технолошки унапређеним возилима на дисплеју у делу инструмент табле појављује се
сервисни интервал (изражен у километрима односно по времену), када треба возило упутити
на сервис.
3.4. Након тежих запрљања приликом боравка возила у сервису извршилац услуга је
обавезан на унутрашње и спољње прање возила која обухватају:
• Прање возила топлом и хладном водом са шампонирањем споља.
• Испирање возила топлом и хладном водом.
• Усисивање унутрашњости возила, прање и брисање унутрашњих стакала, чишћење
пластичних делова ( инструмент табла, пластични делови на вратима, гепеку и др,) уз
употребу спреја.....
3.5. Преглед возила дијагностицирање са детекцијом кварова:
Врши се по налогу наручиоца
Услуге сервиса и уградња резервних делова морају да буду у складу са техничким
нормативима квалитета стандарда које предвиђа произвођач специфицираних возила како
резервних делова, потрошног материјала тако и алата који је неопходан за њихову уградњу.
3.6. Рок извршења услуге
Рок за отварање радног налога и започињање пружања услуга возила тече од момента
пријеме возила у сервис. Редован сервис возила која су примљена до 9.00 часова извршава се
у току истог дана. Ванредан сервис возила која су примљена до 9.00 часова траје најдуже до
истека следећег радног дана. У изузетним случајевима, као последица недостатка резервних
делова на тржишту рок се продужава за наредних седам (7) дана.
3.7.Додатне услуге
У случају квара возила наручиоца на путу, давалац услуге је у обавези да пружи и услугу
превоза возила шлеп возилом/приколицом до сопственог сервиса. У том случају, наручилац
је дужан да на месту квара возила преда неисправно возило пружаоцу услуга а услуга
превоза неисправног возила наплаћиваће се од места квара возила односно од места
преузимања возила до места предаје возила по цени за 1 пређени километар из понуде.
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ПОДАЦИ О ВОЗИЛИМА
РедБ
р

Регист. Број

Назив произвођача возила

1.

LЕ024-PR

„Peugeot“
model:607 2.2HDI

2.

LЕ016-LE

„Honda“
model:ACCORD 2.0 4D PE
ELEGANCE

3.

LE052-UU

4.

Датум I
регистрације

Тип возила

Фабрички број мотора и шасије

28.07.2005

путничко

PSA4HX10DZ234006940
VF39D4HXB92095380

25.09.2008

путничко

R20A31100903
JHMCU15609C202146

„Ford“ model: MONDEO
Titanium 2.5T

2008

путничко

WFODXXGBBD8Y82276
HUBA8Y82276

LE055-VS

„Dacia“ model: Duster PH2
BASE 1,6 16V 4x4

05.09.2014

путничко

K4MA646DOO4689
UU1HSDC5G51543836

5.

LE053-AI

“Fiat” model: Iveko
50C15IS56CC2BA

21.03.2014

F1CE3481JB1081911229
ZCFC50A400D507110

6.

LЕ 094-PH

„Škoda“
model:SUPERB
elegant 2.8

Аутобус, 21
место за
седење

26.08.2005

путничко

AMX037427
TMBBT23UX59081652

7.

LЕ 028-US

„Škoda“
Model:Oсtavia 1.9 TDI

14.10.2004

путничко

ASV554088
TMBBP41UO42942489

8.

LE 022-NV

„Fiat“ model:Stilo
1.9 JTD DYNAMIC

2005

путничко

9.

LE-018GD

„SEAT“ Model Leon 1.6 1.6
MPI 16 V REFERENCE

09.05.2008

путничко

BSE628699
VSSZZZ1P28R

10.

LE097-HS

„ŠKODA“ Model Felicia 1.3 LX

20.01.1997

путничко

2421754781135
TMBEEA653V0366713

11.

LE025-BZ

“Peugeot” model: 307

05.08.2005

путничко

NFU10FX5MPSA2269996
VF33CNFUK83570336

12.

LE034-ŽŠ

“Zastava” model: 101 Skala
55

11.11.2004

путничко

128А0641592855
VX1128A0001103313

13.

LE004-IJ

“Zastava” model: 101 Skala
55

21.01.2005

путничко

128A0641595754
VX1128A0001104249

14.

LE034-WP

“Zastava” model: 101 Skala
55

10.11.2004

путничко

128А0641592605
VX1128A0001103458

15.

LE078-SP

“Lada” model: Niva
1.7 4x4 212104

06.07.2005

путничко

212147866917
XTA21214051766920

16.

LE063-DL

“Fiat“ model: Punto
Classic Actual

21.10.2011

путничко

188A40005899539
ZFA18800007034990

17.

LE063-DS

“Fiat“ model: Punto
Classic Actual

21.10.2011

путничко

188A40005899438
ZFA18800007035005

18.

LE001-CZ

“Zastava” model: 101 Skala
55

19.01.2005

путничко

128A0641596072
VX1128A0001104658

19.

LE 052-NC

„Zastava“ model: Yugo 65
Coral

13.05.1991

путничко

128A0641462747
VX1145A0000751349
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- Снага КW
- запремина
агрегата
- број пређених
киломатара
98
2179
724410
115
1997
430 000
162
2521
558514
77
1598
65283
107
2998
68589
142
2771
545 000
81
1896
562 970
85
1910
570 000
75
1595
100 000
43
1289
222 650
80
1587
369133
40.5
1116
185 635
40
1116
156300
40.5
1116
143590
59
1690
104170
44
1242
86056
44
1242
94546
41
1116
193612
47
1298
± 80 000
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IV.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.

1.
1)
2)

3)
4)
5)

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

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:
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.
ст. 1. тач. 1) Закона);
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);
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);
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке: (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), уколико је таква дозвола предвиђена посебним
прописом
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао све 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 понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
• ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ:
- Да је понуђач у претходне 2 године (2017. и 2018.) имао пословни приход од
минимум 6.400.000,00 динара;
• ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ:
- Да је понуђач у претходне 2 године (2017. и 2018.) имао закључена најмање три
уговора за одржавање возила од којих најмање један уговор који обухвата одржавање
минимум 20 возила;
- Понуђач мора да поседује Стандард ИСО 9001:2015 – систем менаџмента
квалитетом
 За понуђена уља понуђач мора поседовати важећи сертификат издат од стране
произвођача/добављача који ће доставити на евентуални захтев Наручиоца;
 За понуђене резервне делове понуђач мора поседовати важећи сертификат издат од
стране произвођача/добављача који ће доставити на евентуални захтев Наручиоца;
•

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ:
- минимум две стубне дизалице за путничка и комби возила тежине до 3.500 кг
(стубне дизалице се морају налазити у пословним просторијама понуђача)
- минимум 2 радна места за сервисирање возила;

•

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ:
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Понуђач мора да има:
- минимум 2 (два) лица радно ангажована на месту аутомеханичара.
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, за
део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
1.5. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач не може допуњавати
додатне услове за понуђача.
1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве
понуђача, дат је као саставни део конкурсне документације обр.3.), којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном
документацијом, осим доказа из тачке 4 обавезних услова за учешће у поступку јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) који се доставља у виду неоверене копије уколико
је потребна за предметну набавку. Наручилац за ову предметну набавку не предвиђа
доказ за (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)
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.
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 (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
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 закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
Напомена:
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Уколико наручилац пре доношења одлуке о додели уговора тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа о испуњености услова потребно је доставити:
1)
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда)
2)
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта
законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да
достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3)
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства
финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке: (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);
Испуњеност додатних услова:
•

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ:
- Да је понуђач у претходне 2 године (2017. и 2018.) имао пословни приход од минимум
6.400.000,00 динара.
Доказ: БОН-ЈН или Биланс стања и успеха за наведени период.

•

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ:
- Да је понуђач у претходне 2 године (2017. и 2018.) имао закључена најмање три
уговора за одржавање возила од којих један уговор који обухвата одржавање минимум
23 возила.
Доказ: Копије уговора и потврде Наручилаца (образац бр. 4 на страни 17)
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- Понуђач мора да поседује Стандард SRPS ISO 9001:2015- систем менаџмента
квалитетом
Доказ: фотокопије Стандарда
•

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ:
- минимум две стубне дизалице за путничка и комби возила тежине до 3.500кг (стубне
дизалице се морају налазити у пословним просторијама понуђача)
Доказ:
За минимум 2 стубне дизалице:
- Фотокопија стручног налаза о извршеном прегледу и испитивању опреме за
рад издат од надлежне установе;
- минимум 2 радна места за сервисирање возила
Доказ: Фотографије радних места у пословним просторијама понуђача са јасно
видљивом фирмарином;
•

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ:
Понуђач мора да има:
- минимум 2 (два) лица радно ангажована на месту аутомеханичара.

Доказ: За запослена лица доставити уговор о раду и М3А или МА обрасце. За лица
ангажована ван радног односа (уговор о привременим и повременим пословима или
уговор о делу уколико исти није закључен супротно одредбама ЗОР), доставити копије
уговора.
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3.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача]у
поступку јавне набавке за услуге „Сервисирање и Одржавање возила“, број МВ 020-2/19,
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, 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 је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује да му није изречена мера забране обављања делатности (чл. 75. ст. 2.
Закона)
Место:_____________
Датум:____.____.20___ године

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.
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3a.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕНАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести
назив
подизвођача]у поступку јавне набавке за услуге „Сервисирање и Одржавање возила“, број
МВ 020-2/19 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијомза предметну јавну набавку, 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 је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује да му није изречена мера забране обављања делатности (чл. 75. ст. 2.
Закона)
Место:_____________
Датум:___.___.20___ године

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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Образац 4

_________________________________
(назив наручиоца)
_________________________________
(место и адреса)

ПОТВРДА
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујемо да је понуђач
_______________________________________________ из ________________________ ул.
___________________________ за потребе Наручиоца, квалитетно и у уговореном року
извршио услугу одржавања ____________________ (уписати број возила који су обухваћени
уговором) возила наручиоца у вредности ________________ динара без обрачунатог ПДВ-а,
а на основу уговора број ______________ од ___/___.20__.године
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може
користити.
Контакт особа Наручиоца: ____________________________
(име и презиме)
Број телефона контакт особе: _________________
Датум: ___/___.20__.године

Потпис овлашћеног лица Наручиоца
М.П.

________________________

Напомена: Образац потврде умножити у довољном броју примерака. Приликом достављања
потврде о извршеним услугама, Понуђачи су дужни да се придржавају прописаног обрасца,
односно, потврда може бити издата и на меморандуму наручилаца, међутим мора садржати
све битне елементе напред наведене потврде, односно изјава мора бити дата под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу, мора бити наглашено да су услуге изведене
“квалитетно и у уговореном року” уз обавезно навођење врсте и вредности изведених услуга.
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V.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима Наручиоца у
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о
јавној набавци услуга. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове за учешће у
поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном
документацијом.
1.ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда која се подноси мора бити на српском језику.
2.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
• Заинтересовани понуђачи могу преузети позив и конкурсну документацију на
Порталу управе за јавне набавке, www.portal.ujn.gov.rs и Града Лесковца,
http://www.gradleskovac.org/index.php/e-uprava/javne-nabavke
• Достављање понуде електронским путем није дозвољено
• Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу
Рока за подношење понуда, обавештење о изменама и допунама конкурсне документације,
обавештење о додатним информацијама, појашњењима или одговорима на питања понуђача
и сл.), Наручилац ће благовремено објавити на порталу јавних набавки и на свом сајту.
• Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара, са Обрасцем из конкурсне документације на лицу
коверте или на кутији
• 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.
• Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде која је саставни део конкурсне
документације. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
• Понуда се саставља тако што понуђач уписује све тражене податке у обрасце и изјаве
као и у модел уговора који су саставни део конкурсне документације,
• Обрасци, изјаве и модел уговора се морају попунити читко, хемијском оловком плаве
боје које се не брише и морају бити потписани од стране Одговорног лица и оверени
печатом.
• Подаци се уносе обележавањем изабране опције или више опција истовремено,
односно уношењем текста или бројчано у за то предвиђено поље.
• Свака учињена исправка,бељење или подебљавање, морају бити оверени печатом и
потписани од стране овлашћеног лица понуђача.
• Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није
уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да
уз понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или
потписивање уговора.
• У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан
групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе
понуђача.
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•
•

•
-

Садржину понуде чине, поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености
услова, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени обрасци и
изјаве.
Сви документи поднети у понуди морају бити сложени редом како је наведено у
конкурсној документацији, међусобно повезани у целину, тако да се не могу
накнадно убацивати или одстрањивати и мењати појединачни листови, односно
прилози а да се видно не оштете листови или печат.
Наручилац ће понуду одбити ако:
понуђач не докаже да испуњава обавезне и додатне услове за учешће прописане
конкурсном документацијом,
ако је понуђени рок важења понуде краћи од 60 дана или не назначи исти,
ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама (потребно је
попунити образац понуде и друге тражене обрасце) и
ако није попуњена, потписана и оверена Изјава о независној понуди.

3. ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ И БЛАГОВРЕМЕНОСТ ПОНУДЕ
• Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року
одређеном у позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 18.02.2019
године до 10:30 часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата,
сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног
отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
• Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама
Наручиоца, дана 18.02.2019 године у 11:00 часова.
• Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да
пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за
учествовање у овом поступку, које је саставни део конкурсне документације, заведено
и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.
4. ПАРТИЈЕ
• Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
- Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда мора да обухвати целокупну
набавку. У случају да је понуда парцијална за поједина возила, наручилац ће понуду
одбити као неисправну и неприхватљиву.
5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
• Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
• Понуђач може да допуни, измени или опозове своју понуду пре истека рока за
подношење понуда 18.02.2019 године до 10:30, а измена или повлачење понуде је
пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду, или обавештење
о опозиву понуде – пре истека рока за подношење понуда.
• Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде.
• Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
• Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: „Градска управа,
одељење за јавне набавке“, 16000 Лесковац, Трг Револуције 33/IV, са назнаком:
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„Измена понуде за јавну набавку услуга МВ 020-2/19- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуга МВ 020-2/19- НЕ ОТВАРАТИ” - или
„Опозив понуде за јавну набавку услуга МВ 020-2/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга МВ 020-2/19 -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.

7. УЧЕСТВОВАЊЕ 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.
• У Обрасцу понуде са спецификацијом добара и структуром цена (прилог VI.),
понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
• Понуђач је дужан да у понуди наведе, да ли ће извршење предметне набавке,
делимично поверити подизвођачу.
• У том случају, дужан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке
који ће бити поверен подизвођачу ( не може бити већи од 50 % ) , назив и податке о
подизвођачу, као и део набавке који му поверава.
• Уколико дође до закључења уговора са понуђачем тај подизвођач ће бити наведен у
уговору.
• Уколико понуда понуђача који наступа са подизвођачем буде оцењена као
најповољнија понуда, Наручилац ће тражити од понуђача, пре потписивања уговора о
јавној набавци, закључен уговор са сваким подизвођачем о пословно-техничкој
сарадњи на извршењу предметне јавне набавке.
• Уколико већ постоји закључен уговор, биће потребно да се, за извршење предметне
јавне набавке, потпише одговарајући анекс на постојећи уговор о пословно-техничкој
сарадњи и достави Наручиоцу у оригиналу или овереној копији.
• Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80.
Закона о јавним набавкама.
• За сваког подизвођача, понуђач је дужан да достави доказ о испуњености обавезних
услова из чл.75 став 1 (тачке 1. до 4.) Закона о јавним набавкама, као и доказ из истог
члана (тачка 5.) за део набавке који ће извршити подизвођач.
• Понуђач не може ангажовати као подизвоћача лице које није навео у понуди.
• Све обрасце у понуди и уговор са наручиоцем, без обзира на број подизвођача,
попуњава, оверава и потписује понуђач.
• Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла наручиоцу, без обзира
на број подизвођача.
• Понуђач који поднесе понуду самостално не може бити и подизвођач у некој другој
понуди.
• Исто лице може бити подизвођач у више понуда.
• Подношење заједничке понуде од стране групе понуђача, при чему један или вище
чланова ангажује и подизвођача, није дозвољено.
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У случају ангажовања подизвођача понуђач је обавезан да попуни, потпише и овери
образац бр. VI. тачка 3. Подаци о подизвођачу.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.

9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
• Понуду може поднети група понуђача. Сваки Понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75.Закона о јавним набавкама, а додатне услове
испуњавају заједно.
• Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1.) до
6.) Закона а који је саставни део конкурсне документације и то податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
У случају да група понуђача подноси заједничку понуду, мора поднети и:
• Попуњен, потписан и оверен образац бр. VI. Образац понуде од стране члана групе
понуђача ко је овлашћен да представља групу понуђача (лидер групе понуђача)
• Попуњен, потписан и оверен образац бр. IV. (минимално тачке 1. до 4.) за сваког
понуђача из групе понуђача о испуњавању обавезних услова из чл.75. став 1. Закона
о јавним набавкама а услов из чл. 75. став 1. тачка 5. дужан је да испуни понуђач
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна дозвола надлежног
органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке.
• Све обрасце у понуди и уговор са наручиоцем потписује понуђач који је у обрасцу
бр. VI. (и Правном акту по избору понуде) означен као лидер групе понуђача.
• Понуђач који подноси понуду самостално не може се у другој понуди појавити као
члан групе понуђача.
• Исто лице може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку
понуду.
• Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају наручиоцу неограничено
солидарно.
• Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
• Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
• Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
10.1.Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
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•

Плаћање пружених услуга из предмета понуде врши се без аванса, односно
сукцесивно и то на бази испостављене фактуре за сервисирано возило у року од
најкраће 25-најдуже 45 дана.
Исплатну документацију испоставља понуђач, најкасније у року од 3 дана од
завршетка услуге сервисирања возила.
Уколико понуђач не достави исплатну документацију у наведеном року, рок плаћања
се продужава за онолико дана колико је понуђач каснио са доставом исте.
Плаћање се врши на основу оригиналне фактуре у 2 (два) примерка
Уколико је рок плаћања краћи или дужи од траженог, понуда ће бити одбијена
као неодговарајућа.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

10.2. Захтеви у погледу гарантног рока
• Понуђач мора да понуди гаранције за извршени рад и резервне делове и материјал
које је уградио у возило. Понуђач је дужан да понуди (и у случају доделе уговора
угради) нове и некориштене резервне делове. Услов је да Понуђач гарантује за
извршени рад у периоду не мањем од 12 месеци или 15 000 км. Биће одбијене
понуде које не испуњавају ове услове.
• Гарантни рок за уграђене делове је гарантни рок произвођача.
10.3. Захтев у погледу рока важења понуде
• Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
• У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
• Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА
У ПОНУДИ
• Цена у понуди се исказује у динарима,са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.
• Цене исказане у обрасцу понуде садрже вредност резервних делова и материјала као и
вредност утрошеног рада приликом изградње и уградње истих. У тим ценама морају бити
обухваћени сви трошкови за извршење набавке, трошкове превоза возила до сервиса по 1
пређеном километру.
• У „Образцу понуде“ су дате спецификације које се чешће јављају приликом извођења
редовних и ванредних сервиса на возилу. У обрасцу се приказују јединичне цене
резервних делова и материјала, као и цена услуге за сваку поједину операцију. У
јединичним ценама из овог обрасца, садржани су сви трошкови за извршење
појединих операција приликом пружања предметне услуге. За ову набавку уговарају
се јединичне цене из образца: „Образац понуде са спецификацијом услуга/добара
и структуром трошкова“, које су без обрачунатог ПДВ-а, односно са ПДВ-м
уколико понуђач није у систему ПДВ-а.
• Цене из понуде остају фиксне за време трајања уговорног периода и не могу се
мењати.
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•

У случају неуобичајено ниске цене , наручилац ће поступити у складу са одредбом
члана 92. Закона о јавним набавкама.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
•

Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним
актом утврђени или означени као поверљиви.

•

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду
поверљивости података добијених у понуди.

•

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које
не садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и
пословне податке који су прописима означени као поверљиви.

•

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу
великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

•

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени
начин.Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним
условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач
ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати
«ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди
Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду
као понуду без поверљивих података.

•

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде.

•

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде заинтересовани
понуђачи могу тражити у писаном облику путем поште, електронске поште или
факсом, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији и то најкасније 5 (пет) дана пре истека
рока за подношење понуда, на адресу Наручиоца:
Градска управа, Одељење за јавне набавке Лесковац
Трг револуције 33/4 16000 Лесковац
Небојша Денић
е-мајл: javnanabavkadenic@gmail.com, тел: 016 21-59-90, факс број 016 21-66-51
уз напомену:
„Појашњења – за јавну набавку услуга „Сервисирање и Одржавање возила“ број МВ
020-2/19“
• Наручилац ће у року од три дана по пријему таквог захтева, писаним путем одговор
објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
• Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона
o јавним набавкама.
• Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
•
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•

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.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
• У понуђену цену треба да су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне
набавке. У случају неуобичајено ниске цене , наручилац ће поступити у складу са
одредбом члана 92. Закона о јавним набавкама.
• После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
• Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
• Захтев за додатно објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме
се не смеју тражити, нудити, нити дозволити промене у понуди.
• Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
• 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.
15. ПОСТУПАЊЕ НАРУЧИОЦА СА ПОНУДОМ ПОНУЂАЧА У СЛУЧАЈУ
НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
• Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
• Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама
који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.
Доказ наведеног може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
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Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3.тачка 1) члана 82.
Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и
други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.
Наручилац може поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе
понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више
чланова групе понуђача.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Критеријум за избор најповољније понуде – најнижа понуђена цена
Оцена и вредновање понуда вршило би се на основу критеријума „Најнижа понуђена
цена“. Укупна понуђена цена је укупна понуђена вредност понуде без ПДВ-а.
- најнижа укупна понуђена цена добија максималан број од 100 пондера
- остале укупне понуђене цене се пондеришу формулом:
НАЈНИЖА УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА х 100
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА
АВАНС КАО НАЧИН ПЛАЋАЊА НИЈЕ ДОЗВОЉЕН.
Вредновање понуда вршиће се на основу укупне понуђене цене.
Понуђена цена је она цена коју понуђач означи у обрасцу понуде са свим урачунатим
трошковима.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ
ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања, поштујући законски рок од
најдуже 45 дана и услов Наручиоца не краће од 25 дана.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен
путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о
датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне
понуде које имају једнаку понуђену цену и исти рок плаћања. Извлачење путем жреба
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у
коверту плаве боје а исте у провидну кутију одакле ће извући само једну коверту. Понуђачу
чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не
присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник о извлачењу путем жреба.
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
• Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Конкурсна документација за ЈН мале вредности за услугу Сервисирање

и Одржавање возила

24/163

•

•

•

•
•

•

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке. Захтев
за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно,
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
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 чланом 63. Став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права
којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење
понуда, а након истека рока од 3 дана, сматраће се благовременим уколико је поднет
најкасније до истека 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.
Поднети захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.
Уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда, односно радњу
наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или
обустави поступка, односно оспорава одлуку о додели уговора или одлуку о обустави
поступка, подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у изнoсу од 60.000,00 динара.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. Ст. 1. Тач. 6) ЗЈН, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши
увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране
Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери
чињеницу да ли је налог за пренос реализован;
3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
4) број рачуна буџета: 840-30678845-06;
5) шифру плаћања: 153 или 253;
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6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
7) сврха: „Захтев за заштиту права“, назив наручиоца; број или ознака јавне набавке
поводом које се подноси захтев за заштиту права;
8) корисник: буџет Републике Србије;
9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
10) потпис овлашћеног лица банке;
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о
извршеној уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева
за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне таксе;
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту
права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно
социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у
оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за
трезор;
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте
елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају
отворен рачун код Народне u1073 банке Србије у складу са законом и другим
прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона.

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
• Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор
позивањем/достављањем, у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева
за заштиту права из члана 149. Закона.
• 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.
• Ако Понуђач којем је додељен уговор, одбије да закључи уговор о јавној набавци,
Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим Понуђачем
(чл.113. ст. 3. Закона о јавним набавкама).
• 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.
21. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ
• Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
• Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
• У Обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и
трошкови прибављања средства обезбеђења.
22.

МОДЕЛ УГОВОРА
• Модел уговора чини саставни део ове конкурсне документације.
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У складу са датим моделом уговора и елементима најповољније понуде биће
закључен Уговор о јавној набавци.
ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке да обустави поступак из
објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања
поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је
престала потреба наручиоца за предметном набавком и одустане од доделе уговора о
јавној набавци у складу са чланом 109.Закона
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VI. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ-СПЕЦИФИКАЦИЈА
УСЛУГЕ/ДОБАРА СА СТРУКТУРОМ ТРОШКОВА
1.ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
На основу позива за достављање понуда а у складу са конкурсном документацијом
МВ 020-2/19, дајемо понуду број _____________________ (понуђачев број):
Назив Понуђача _______________________________________________________________
Седиште Понуђача ______________________________________________________________
Адреса седишта Понуђача _______________________________________________________
Место ________________________________________________________________
Датум ________________________________________________________________
Лице за контакт __________________________________________________________
Тел/факс/електронска пошта _______________________________________________
Лице овлашћено за потписивање Уговора _______________________________________
ПИБ _____________________________
Матични број _______________________________
Број рачуна ___________________________________________________
Назив банке ___________________________________________________
Шифра делатности _________
Разврставање понуђача према велични: а) микро; б) мало; в) средње; г) велико; д) физичко
лице ( заокружити понуђену опцију)
2. У ПРЕДМЕТНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УЧЕСТВУЈЕМ:
а.- самостално
б.-као носилац посла из групе понуђача
в. – са подизвођачем
(заокружити понуђену опцију која одговара понуди)
Датум: ___.___.20___ година

М.П.

Одговорно лице понуђача:

_________________________
Напомена: Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач који наступа самостално
или са подизвођачем, као и носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку
понуду.
Конкурсна документација за ЈН мале вредности за услугу Сервисирање
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3.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У вези са јавним позивом за јавну набавку број МВ 020-2/19, чији је предмет набавка услуга
„Сервисирање и Одржавање возила“ изјављујем да наступам са Подизвођачем
______________________________________________________________________
(навести назив подизвођача).
У понуди Подизвођач __________________________________ (навести назив Подизвођача)
учествује у делу јавне набавке на пословима:
______________________________________________________________________.
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач ( не може бити већи од 50
% ) је ______%.
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ (попунити читко)
Назив подизвођача
Адреса подизвођача
Одговорно лице
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска адреса
Пословни рачун предузећа
Матични број предузећа
ПИБ

Место и датум
___.___.20___ година

М.П.

Понуђач
_____________________

Подизвођач
М.П. _________________
Напомена:
- Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду
са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача, потребно је да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
- Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач за сваког подизвођача.

Конкурсна документација за ЈН мале вредности за услугу Сервисирање
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4.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
И З Ј А В А

Изјављујемо да наведени привредни субјекти ___________________________________
___________________________________________________________________________
наступају као група Понуђача у јавној набавци чији су предмет услуге „Сервисирање и
Одржавање возила“, и да се обавезујемо да ћемо заједнички извршити уговор у предметној
јавној набавци.
ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (попунити читко)
Назив члана групе понуђача
Адреса члана групе понуђача
Одговорно лице
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска адреса
Пословни рачун предузећа
Матични број предузећа
ПИБ
Место и датум
_____________. ___.___.20___ година

Понуђач
М.П. _____________________

Напомена:
-

-

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни
и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
Овај образац попуњава, потписује и оверава носилац посла као члан групе понуђача
која подноси заједничку понуду за сваког члана групе понуђача.
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5. ПОНУДА СА ОПИСОМ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И СТРУКТУРОМ ТРОШКОВА
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Укупна цена малог сервиса (возила од 5.1. са 5.19.) без ПДВ-а
Укупна цена великог сервиса (возила од 5.1. са 5.11. и 5.16.,5.17. ) без ПДВ-а
Укупна цена ванредног сервиса (возила од 5.1 са 5.11. и 5.16.,5.17. ) без ПДВа
мали сервис _________ динара
ПДВ
велики сервис________ динара
ванредни сервис______ динара
Укупна цена малог сервиса (возила од 5.1 са 5.19) са ПДВ-м
Укупна цена великог сервиса (возила од 5.1. са 5.11. и 5.16.,5.17) са ПДВ-м
Укупна цена ванредног сервиса (возила од 5.1 са 5.11. и 5.16.,5.17. ) са ПДВм
Цена услуге превоза возила шлеп возилом/приколицом за 1 пређени Км. без
ПДВ-а
Износ ПДВ-а
Цена услуге превоза возила шлеп возилом/приколицом за 1 пређени Км. са
ПДВ-м
Укупна вредност понуде за сва возила и са понуђеном ценом за извршене
услуге превоза шлеп возилом/приколицом по пређеном километру без ПДВа
Износ ПДВ-а
Укупна вредност понуде за сва возила и са понуђеном ценом за извршене
услуге превоза шлеп возилом/приколицом по пређеном километру са ПДВ-м
Гаранција за извршене услуге је ________ месеци или _________ пређених километара од
дана преузимања возила
У складу са гаранцијом произвођача и важи
Гаранција за резервне делове
од дана уградње
Удаљеност сервиса понуђача од локације
_________км.
наручиоца Град Лесковац, Пана Ђукића бр.
9-11, 16000 Лесковац, у км.
Понуду дајемо (заокружити):
а) самостално

б) са подизвођачем

в) заједничка понуда

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу је ____ %
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач је ________________________.
( попуњава се у случају ангажовања подизвођача)
Валута плаћања:

У року од ________дана од дана пријема рачуна
(Не краће од 25 дана и не више од 45 дана од дана пријема рачуна)

Рок важења понуде: ________ календарских дана( не може бити краћи од 60 дана )
Место и датум
______________, ___.___.20___ година

М.П.
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5.1.

„Peugeot 607 2.2 HDI“
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Јавна набавка број МВ 020-2/19
„Одржавање и сервисирање моторних возила“
„Peugeot 607 2.2 HDI“ ВАНГАРАНТНИ РОК
Наручилац: Градска управа, Одељење за јавне набавке града Лесковца
Број возила и годиште: (једно), годиште 2005, путничко Број пређених километара 724410
Број понуде:
Датум понуде:
Назив понуђача:
Цена сервисирања возила (рад и уграђени оригинали делови / материјал):
(исказује се у динарима, без ПДВ-а):
Укупна цена за један мали сервис:

___________ динара

Укупна цена за један велики сервис:

___________ динара

Укупна цена за један ванредан сервис:

___________ динара

Јединична цена
норма часа:

Механичар: ________ дин.

Електричар: ________ дин.

Гарантни рок
Гаранција за извршене услуге је _______ месеци или ________ пређених километара од
дана преузимања возила (из понуде понуђача)
У складу са гаранцијом произвођача и важи од
Гаранција за резервне делове
дана уградње
ПОНУДА

ТАБЕЛА 1

Мали сервис- „Peugeot 607 2.2 HDI“
Р.бр

УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
МАТЕРИЈА

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Замена и уградња комплет
синтетичког уља у мотору
Замена и уградња филтера
уља
Замена и уградња филтера
ваздуха
Замена и уградња филтера
горива
Компјутерска дијагностика
возила
Контрола и замена грејача

Ценa резервног
Утрошак Исказана цена рада
дела / материјала
норма часов возила (Норма сат)
без ПДВ-а
3

4
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7.
8.
9.
10.

Провера исправности
акумулатора
Контрола генератораалтернатора
Контрола сигнализације
Замена и уградња филтера
кабине са угљем
СВЕГА мали сервис (услуга и рез. Делови) без ПДВа

ТАБЕЛА 1А

Велики сервис – „Peugeot 607 2.2 HDI“
Р.бр

УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
МАТЕРИЈА

1

2

1.

2.

Утрошак Исказана цена рада
норма часов возила (Норма сат)

Замена и уградња Сета
погонског каиша/ланца
(зупчасти каиш/погонски
ланац, ланчаник, шпанери,
ролери,једносмерна
ременица, семеринзи…и
остали делови сета за
зупчење.)
Замена и уградња Водене
пумпе

3

4

Ценa резервног
дела / материјала
без ПДВ-а

5

Укупно:
3х4+5=6
уРСДбезПДВ-а

6

СВЕГА Велики сервис (услуга и рез. Делови) без ПДВа

ТАБЕЛА 1Б

Ванредан сервис – „Peugeot 607 2.2 HDI“
Р.бр

1

УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
МАТЕРИЈА

Утрошак Исказана цена рада
норма часов возила (Норма сат)

2

1.
2. Замена и уградња кочница задњих точкова
3. Замена и уградња диска точка предњег
кочионог диска-добоша
4. Замена и уградња
задњег точка

3

4

Ценa резервног
дела / материјала
без ПДВ-а

5

Укупно:
3х4+5=6
уРСДбезПДВ-а

6

амена и уградња кочница предњих точков

5.

Замена и уградња главнох коћионог
цилиндра
Замена и уградња лежајева предњих
точкова
Замена и уградња споне

6.
7.
8. Замена и уградња хомокинетичког зглоба
9. Замена и уградња амортизера – предњег
10. Замена и уградња амортизера – задњег
11. Замена и уградња сета квачила без замајца
12. Замена и уградња пливајућег замајца
13. Замена и уградња лежаја задњег точка
одговарајућих Ксенон
14. Замена и уградња
сијалице фара
Конкурсна документација за ЈН мале вредности за услугу Сервисирање

и Одржавање возила

34/163

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Замена уља у систему управљања
Замена и уградња ракете волана
сигнализације
Замена и уградња серво пумпе волана
Замена и уградња зупчасте летве волана
Уљезиштење амортизера
Замена течности за хлађење
Замена и уградња црева кочница
Замена и уградња подизача стакла

СВЕГА ванредни сервис (услуга и рез. делови) без ПДВ-а:
Укупна цена за возило без ПДВИзнос ПДВУкупна цена за возило са ПДВ-м
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ТАБЕЛА 1В

Ре
бр

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

СТРУКТУРА ТРОШКОВА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГА/ДОБАРА ЗА „Peugeot 607 2.2 HDI“

Услуга/
Резервни
део/
Материјал
2
Замена и уградња
комплет синтетичког
уља у мотору
Замена и уградња
филтера уља
Замена и уградња
филтера ваздуха
Замена и уградња
филтера горива
Компјутерска
дијагностика возила
Контрола и замена
грејача
Провера исправности
акумулатора
Контрола генератораалтернатора
Контрола
сигнализације
Замена и уградња
филтера кабине са
угљем
Замена и уградња Сета
погонског каиша/ланца
(зупчасти
каиш/погонски ланац,
ланчаник, шпанери,
ролери,једносмерна
ременица,
семеринзи…и остали
делови сета за
зупчење.)
Замена
и уградња
Водене пумпе

Јед
мер

По
фактури
добављача
(Цена
коштања,
Зависни
трошкови)

Разлика
у цени
(Маржа,
Рабат)

Набавна
цена по
јединици
мере

3

4

5

6

Утрошак
(Норма
час)

Исказана
цена
рада
возила за
(1 Норма
сат)

Укупна цена
резервног дела,
материјала,
услуге без ПДВ-а
4+5=6+(7x8)=9

7

8

9

Кол.

Укупна
вредност
без ПДВ
4+5=6+(7x
8)=9х10=1
1

10

11

Обрач.
Износ
ПДВ-а по
стопи

УКУПНА
вредност у
РСД са
ПДВ_м
4+5=6+(7x
8)=9х10=1
1+12=13

Ознака артикла и
назив произвођача

12

13

14

Ком

Ком

Конкурсна документација за ЈН мале вредности за услугу Сервисирање

и Одржавање возила

36/163

Замена и уградња
кочница предњих точков
Замена и уградња
14
кочница задњих точкова
Замена и уградња диска
15
точка предњег
Замена и уградња
16 кочионог диска-добоша
задњег точка
амена и уградња главнох
17
коћионог цилиндра
Замена и уградња
18
лежајева предњих
точкова
19 Замена и уградња споне
Замена и уградња
20
хомокинетичког зглоба
Замена и уградња
21
амортизера – предњег
Замена и уградња
22
амортизера – задњег
Замена и уградња сета
23
квачила без замајца
Замена и уградња
24
пливајућег замајца
Замена и уградња
25
лежаја задњег точка
Замена и уградња
26 одговарајућих Ксенон
сијалице фара
Замена уља у систему
27
управљања
Замена и уградња ракете
28
волана сигнализације
Замена и уградња серво
29
пумпе волана
амена и уградња зупчаст
30
летве волана
31 Уљезиштење амортизера
Замена течности за
32
хлађење
13

Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
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Замена и уградња црева
кочница
Замена и уградња
34
подизача стакла
33

Ком
Ком

М.П.

Одговорно лице понуђача:
______________________

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ТАБЕЛЕ СТРУКТУРА ТРОШКОВА
1. цена мора бити изражена у динарима
2. цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде неће се сматрати
поверљивим, у складу са чланом 14. ЗЈН
3. потребно је попунити цену производа за сваку наведену ставку и за сваки производ који се налази у обрасцу структуре цене. У
случају да неко поље са ценом остане празно, тј. да није дата цена за неки производ из партије, понуда у потпуности неће бити узета у
разматрање
4. у колону 4. уписати колико износи јединична цена по фактури добављача са ценом коштања и свим зависним трошковима набавке
без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке
5. у колону 5. уписати износ зарачунате разлике у цени, Марже или одговарајућег Рабата за сваки тражени предмет јавне набавке.
6. у колону 6. уписати набавну цену по јединици мере која се добија тако што се сабере цена по фактури добављача са свим зависним
трошковима набавке из колоне 4. и томе додаје зарачунати износ марже или рабата из колоне 5. за сваки тражени предмет јавне набавке
7. у колону 7. уписати реалан норма час,односно потребно време за извршење услуге из спецификације добара по нормативима произвођача
за сваки тражени предмет јавне набавке.
8. у колону 8. уписати цену рада возила за 1 Норма сат по важећем ценовнику сервисера за сваки тражени предмет јавне набавке.
9. у колону 9. уписати укупну цену по јединици мере која се добија тако што ће сабрати цену по фактури добављача са свим зависним
трошковима набавке из колоне 4. и томе додати зарачунати износ марже или рабата из колоне 5. увећану за вредност добијену множењем
времена (норма сата, колона 7. и исказане цене рада за норма сат, колона 8.) за сваки тражени предмет јавне набавке.
10. у колону 10. исписује се тражена количина за сваки тражени предмет набавке.
11. у колони 11. исписује се укупна вредност без пореза на додату вредност множењем добијене вредности из колоне 9. Са количином из
колоне 10. за сваки тражени предмет набавке.
12. у колону 12. Исписује се износ пореза на додату вредност обрачунат по стопи пореза за сваки тражени предмет набавке.
Конкурсна документација за ЈН мале вредности за услугу Сервисирање
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13. у колону 13. исписује се укупна вредност у динарима са ПДВ-м која се добија тако што се сабере цена по фактури добављача са свим
зависним трошковима набавке из колоне 4. и томе дода зарачунати износ марже или рабата из колоне 5. увећану за вредност добијену
множењем времена (норма сата, колона 7. и исказане цене рада за норма сат, колона 8.) помножен са траженом количином из колоне 10
увећан за износ пореза на додату вредност обрачунат по стопи пореза за сваки тражени предмет набавке
14. у колони 14. исписује се ознака артикла и назив произвођача или увозника за сваки тражени предмет набавке а ради лакше провере и
упоређења у поступку стручне анализе понуде.
15. ако је код неког производа означена марка производа, подразумева се да може бити понуђен тај или одговарајући производ по
квалитету
16. гарантни рок не може бити мањи од траженог, рок важења понуде не може бити краћи од траженог и дају се за целу предметну
набавку, са роком плаћања, одложено у понуђеном року из понуде.
17. Уколико је нека услуга БЕСПЛАТНА, понуђач уместо цене уписује Ǿ и назначава да је Бесплатна.
НАПОМЕНА:
У случају да је потребно извршити услуге одржавања и замену делова који нису наведени у понуди, пружање услуга и замена делова се
врши на основу писмене сагласности наручиоца, на профактуру пружаоца услуга везану за уговор о предметној набавци у погледу врсте,
количине квалитета и цене. Цене исказане у профактури не могу бити веће од званичних велепродајних цена овлашћеног увозника, нити од
упоредивих тржишних цена. Услуге одржавања и резервних делова које нису биле исказане у понуди наручилац ће урачунавати у укупно
уговорену вредност по уговору односно до износа предвиђеног за предметну набавку.
18. УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ТАБЕЛЕ СТРУКТУРА ТРОШКОВА применљиво је на сва возила која су предмет набавке услуга у
конкурсној документацији.
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5.3.

„HONDA“
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5.2.

„HONDA ACCORD 2.0 4D PE ELEGANCE“
Јавна набавка број МВ-020-2/19
„Одржавање и сервисирање моторних возила“
„HONDA ACCORD 2.0 4D PE ELEGANCE“ ВАНГАРАНТНИ РОК
Наручилац: Градска управа, Одељење за јавне набавке града Лесковца

Број возила и годиште: (једно), годиште 2008, путничко Број пређених километара 430 000
Број понуде:
Датум понуде:
Назив понуђача:
Цена сервисирања возила (рад и уграђени оригинални делови / материјал):
(исказује се у динарима, без ПДВ-а):
Укупна цена за један мали сервис:

___________ динара

Укупна цена за један велики сервис:

___________ динара

Укупна цена за један ванредан сервис:
Јединична цена
норма часа:

___________ динара

Механичар: ________ дин.

Електричар: ________ дин.

Гарантни рок
Гаранција за извршене услуге је _______ месеци или ________ пређених километара од
дана преузимања возила (из понуде понуђача)
У складу са гаранцијом произвођача и важи од
Гаранција за резервне делове
дана уградње
ПОНУДА

ТАБЕЛА 1

Мали сервис- „HONDA ACCORD 2.0 4D PE ELEGANCE“
Р.бр
1

1.
2.
3.
4.

УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
МАТЕРИЈА
2

Замена и уградња комплет
синтетичког уља у мотору
Замена и уградња филтера
уља
Замена и уградња филтера
ваздуха
Замена и уградња филтера
горива

Ценa резервног
Утрошак Исказана цена рада
дела / материјала
норма часов возила (Норма сат)
без ПДВ-а
3

4
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Компјутерска дијагностика
возила
Контрола и замена свећицакаблова
Контрола генератораалтернатора
Контрола сигнализације
Замена и уградња филтера
кабине

5.
6.
7.
8.
9.

СВЕГА мали сервис (услуга и рез. Делови) без ПДВа

ТАБЕЛА 1А

Велики сервис – „HONDA ACCORD 2.0 4D PE ELEGANCE“
Р.бр
1

1.

2.

УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
МАТЕРИЈА

Утрошак Исказана цена рада
норма часов возила (Норма сат)

2

3

Сета погонског
каиша/ланца (зупчасти
каиш/погонски ланац,
ланчаник, шпанери, ролери,
једносмерна ременица,
семеринзи…и остали
делови сета за зупчење.)
Замена Водене пумпе

4

Ценa резервног
дела / материјала
без ПДВ-а
5

Укупно:
3х4+5=6
уРСДбезПДВ-а
6

СВЕГА Велики сервис (услуга и рез. Делови) без ПДВа

ТАБЕЛА 1Б

Ванредан сервис – „HONDA ACCORD 2.0 4D PE ELEGANCE“
Р.бр

УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
МАТЕРИЈА

1

2

1.
2.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Утрошак Исказана цена рада
норма часов возила (Норма сат)

Замена и уградња кочница
предњих точкова
Замена и уградња кочница
задњих точкова
Замена и уградња главног
кочионог цилиндра
Замена и уградња диска точка
предњег
Замена и уградња кочионог
диска-добоша задњег точка
Замена и уградња лежајева
предњих точкова
Замена и уградња споне
Замена и уградња
хомокинетичког зглоба
Замена и уградња амортизера –
предњег

3

4
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Замена и уградња амортизера –
задњег
Замена и уградња сета квачила
11.
без замајца
Замена и уградња пливајућег
12.
замајца
Замена и уградња лежаја
13.
задњег точка
Замена и уградња одговарајућих
14.
Ксенон сијалице фара
15. Замена уља у систему управљања
16.
Уљезиштење амортизера
17. Замена течности за хлађење
18. Замена и уградња црева кочница
19.Замена и уградња подизача стакла
20. амена и уградња бомбине паљењ
Замена и уградња серво пумпе
21.
волана
Замена и уградња зупчасте летве
22.
волана
Замена и уградња ракете волана
23.
сигнализације
10.

СВЕГА ванредни сервис (услуга и рез. делови) без ПДВ-а:

Укупна цена за возило без ПДВИзнос ПДВУкупна цена за возило са ПДВ-м
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ТАБЕЛА 1В……….. СТРУКТУРА ТРОШКОВА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГА/ДОБАРА ЗА „HONDA ACCORD 2.0 4D PE ELEGANCE“

Ре
бр

1
1

Услуга/
Резервни
део/
Материјал
2
Замена и уградња
комплет синтетичког
уља у мотору

Јед
мер

3

Разлика
у цени
(Маржа,
Рабат)

Набавна
цена по
јединици
мере

5

6

Утрошак
(Норма
час)

Исказана
цена рада
возила за (1
Норма сат)

Укупна цена
резервног дела,
материјала,
услуге без ПДВ-а
4+5=6+(7x8)=9

Кол.

7

8

9

10

УКУПНА
вредност у
РСД без
ПДВ-а
4+5=6+(7x
8)=9х10=1
1
11

Обрач.
износ ПДВ
по стопи

УКУПНО у
РСД са ПДВ_м
4+5=6+(7x8)=9
х10=11+12=13

Ознака артикла и
назив произвођача

12

13

14

Лит

2

Замена и уградња
филтера уља

Ком

3

Замена и уградња
филтера ваздуха

Ком

4

Замена и уградња
филтера горива

Ком

5

Компјутерска
дијагностика возила

Ком

6

Контрола и замена
свећица-каблова

Ком

7

Контрола
генератораалтернатора

Ком

8

Контрола
сигнализације

Ком

9

Замена и уградња
филтера кабине

Ком

10

Сета погонског
каиша/ланца (зупчасти
каиш/погонски ланац,
ланчаник, шпанери,
ролери, једносмерна
ременица, семеринзи…и
остали делови сета за
зупчење.)

Ком

11

По
фактури
добављача
(Цена
коштања,
Зависни
трошкови)
4

Замена Водене пумпе
Ком
амена и уградња кочниц
12
Ком
предњих точкова
13 амена и уградња кочниц Ком
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

задњих точкова
Замена и уградња главног
кочионог цилиндра
Замена и уградња диска
точка предњег
амена и уградња кочионо
иска-добоша задњег точк
Замена и уградња
лежајева предњих
точкова
Замена и уградња споне
Замена и уградња
хомокинетичког зглоба
Замена и уградња
амортизера – предњег
Замена и уградња
амортизера – задњег
Замена и уградња сета
квачила
без замајца
Замена и уградња
пливајућег замајца
Замена и уградња
лежаја задњег точка
Замена и уградња
одговарајућих Ксенон
сијалице фара
Замена уља у систему
управљања
Уљезиштење амортизера
амена течности за хлађењ
Замена и уградња црева
кочница
амена и уградња подизач
стакла
Замена и уградња бомбин
паљења
Замена и уградња серво
пумпе волана
амена и уградња зупчаст
летве волана
Замена и уградња ракете
волана сигнализације

Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Лит
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком

М.П.
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Уколико је нека услуга БЕСПЛАТНА, понуђач уместо цене уписује Ǿ и назначава да је Бесплатна.
НАПОМЕНА: У случају да је потребно извршити услуге одржавања и замену делова који нису наведени у понуди, пружање услуга и
замена делова се врши на основу писмене сагласности наручиоца, на профактуру пружаоца услуга везану за уговор о предметној набавци у
погледу врсте, количине квалитета и цене. Цене исказане у профактури не могу бити веће од званичних велепродајних цена овлашћеног
увозника, нити од упоредивих тржишних цена. Услуге одржавања и резервних делова које нису биле исказане у понуди наручилац ће
урачунавати у укупно уговорену вредност по уговору односно до износа предвиђеног за предметну набавку.
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5.3.

FORD “MONDEO TITANIUM” 2.5T
Јавна набавка број МВ-020-2/19

„Одржавање и сервисирање моторних возила“
FORD “MONDEO TITANIUM” 2.5T ВАНГАРАНТНИ РОК
Наручилац: Градска управа, Одељење за јавне набавке града Лесковца
Број возила и годиште: (једно), годиште 2008, путничко Број пређених километара 558 514
Број понуде:
Датум понуде:
Назив понуђача:
Цена сервисирања возила (рад и уграђени оригинални делови / материјал):
(исказује се у динарима, без ПДВ-а):
Укупна цена за један мали сервис:

___________ динара

Укупна цена за један велики сервис:

___________ динара

Укупна цена за један ванредан сервис:
Јединична цена
норма часа:

___________динара

Механичар: ________ дин.

Електричар: ________ дин.

Гарантни рок
Гаранција за извршене услуге је _______ месеци или ________ пређених километара од
дана преузимања возила (из понуде понуђача)
У складу са гаранцијом произвођача и важи од
Гаранција за резервне делове
дана уградње
ПОНУДА
FORD “MONDEO TITANIUM” 2.5T

ТАБЕЛА 1

Мали сервис- FORD “MONDEO TITANIUM” 2.5T
Р.бр

УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
МАТЕРИЈА

1

2

1.
2.
3.
4.

Замена и уградња комплет
синтетичког уља у мотору

Ценa резервног
Утрошак Исказана цена рада
дела / материјала
норма часов возила (Норма сат)
без ПДВ-а
3

4

5

Укупно:
3х4+5=6
у РСД безПДВ-а
6

Замена и уградња филтера уља

Замена и уградња филтера
ваздуха
Замена и уградња филтера
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

горива
Компјутерска дијагностика
возила
Контрола и замена свећицакаблова
Провера исправности
акумулатора
Контрола генератораалтернатора
Контрола сигнализације
Замена и уградња филтера
кабине
СВЕГА мали сервис (услуга и рез. Делови) без ПДВа

ТАБЕЛА 1А

Велики сервис – FORD “MONDEO TITANIUM” 2.5T
Р.бр
1

УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
МАТЕРИЈА

Утрошак Исказана цена рада
норма часов возила (Норма сат)

2

1.

2.

3

Сета погонског
каиша/ланца (зупчасти
каиш/погонски ланац,
ланчаник, шпанери, ролери,
једносмерна ременица,
семеринзи…и остали
делови сета за зупчење.)
Замена Водене пумпе

4

Ценa резервног
дела / материјала
без ПДВ-а
5

Укупно:
3х4+5=6
уРСДбезПДВ-а
6

СВЕГА Велики сервис (услуга и рез. Делови) без ПДВа

ТАБЕЛА 1Б

Ванредан сервис – FORD “MONDEO TITANIUM” 2.5T
Р.бр
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
МАТЕРИЈА
2

Утрошак Исказана цена рада
норма часов возила (Норма сат)

Замена и уградња кочница
предњих точкова
Замена и уградња кочница
задњих точкова
Замена и уградња диска точка
предњег
Замена и уградња кочионог
диска-добоша задњег точка
Замена и уградња лежајева
предњих точкова
Замена и уградња споне
Замена и уградња

3

4

Конкурсна документација за ЈН мале вредности за услугу Сервисирање

Ценa резервног
дела / материјала
без ПДВ-а
5

и Одржавање возила

Укупно:
3х4+5=6
уРСДбезПДВ-а
6
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

хомокинетичког зглоба
Замена и уградња амортизера –
предњег
Замена и уградња амортизера –
задњег
Замена и уградња сета квачила
без замајца
Замена и уградња пливајућег
замајца
Замена и уградња лежаја
задњег точка
амена и уградња одговарајућих
Н7 сијалице фара
Замена уља у систему
управљања
Замена и уградња свећицагрејача
Уљезиштење амортизера
Замена течности за хлађење
Замена и уградња црева
кочница
Замена и уградња подизача
стакла
Замена и уградња бомбине
паљења
Замена и уградња серво пумпе
волана
Замена и уградња зупчасте
летве волана
Замена и уградња ракете волана
сигнализације
СВЕГА ванредни сервис (услуга и рез. делови) без ПДВ-а:

Укупна цена за возило без ПДВИзнос ПДВУкупна цена за возило са ПДВ-м
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Ре
бр

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

Услуга/
Резервни
део/
Материјал
2
Замена и уградња
комплет
синтетичког уља у
мотору
Замена и уградња
филтера уља
Замена и уградња
филтера ваздуха
Замена и уградња
филтера горива
Компјутерска
дијагностика
возила
Контрола и замена
свећица-каблова
Провера
исправности
акумулатора
Контрола
генератораалтернатора
Контрола
сигнализације
Замена и уградња
филтера кабине
Сета погонског
каиша/ланца
(зупчасти
каиш/погонски
ланац, ланчаник,
шпанери, ролери,
једносмерна
ременица,
семеринзи…и
остали делови сета
за зупчење.)
Замена
Водене
пумпе

Јед
мер

По фактури
добављача
(Цена
коштања,
Зависни
трошкови)

Разлика
у цени
(Маржа,
Рабат)

Набавна
цена по
јединиц
и мере

Утрошак
(Норма
час)

Исказана
цена рада
возила за
(1 Норма
сат)

3

4

5

6

7

8

Укупна цена
резервног
дела,
материјала,
услуге без
ПДВ-а
4+5=6+(7x8)
=9
9

Кол.

УКУПНО у
РСД без
ПДВ-а
4+5=6+(7x8)
=9х10=11

Обрач.
Износ по
стопи ПДВ-а

УКУПНО
у РСД са
ПДВ_м
4+5=6+(7x
8)=9х10=1
1+12=13

Ознака артикла и
назив произвођача

10

11

12

13

14

Лит
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком

Ком

Ком
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Замена и уградња
очница предњих точков
Замена и уградња
кочница задњих точкова
Замена и уградња диска
точка предњег
Замена и уградња
кочионог диска-добоша
задњег точка
Замена и уградња
лежајева предњих
точкова
Замена и уградња споне
Замена и уградња
хомокинетичког зглоба
Замена и уградња
амортизера – предњег
Замена и уградња
амортизера – задњег
Замена и уградња сета
квачила без замајца
Замена и уградња
пливајућег замајца
Замена и уградња
лежаја задњег
точка
Замена и уградња
одговарајућих Н7
сијалице фара
Замена уља у систему
управљања
Замена и уградња
свећица-грејача
Уљезиштење амортизер
Замена течности за
хлађење
Замена и уградња црева
кочница
Замена и уградња
подизача стакла
Замена и уградња
бомбине паљења
Замена и уградња серво
пумпе волана
Замена и уградња
зупчасте летве волана
Замена и уградња ракете

Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Лит
Ком
Ком
Лит
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
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волана сигнализације

Табела Б.

СТРУКТУРА ТРОШКОВА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГА/ ДОБАРА ЗА FORD “MONDEO TITANIUM” 2.5T
М.П.

Одговорно лице понуђача:
______________________

Уколико је нека услуга БЕСПЛАТНА, понуђач уместо цене уписује Ǿ и назначава да је Бесплатна.
НАПОМЕНА: У случају да је потребно извршити услуге одржавања и замену делова који нису наведени у понуди, пружање услуга и
замена делова се врши на основу писмене сагласности наручиоца, на профактуру пружаоца услуга везану за уговор о предметној набавци у
погледу врсте, количине квалитета и цене. Цене исказане у профактури не могу бити веће од званичних велепродајних цена овлашћеног
увозника, нити од упоредивих тржишних цена. Услуге одржавања и резервних делова које нису биле исказане у понуди наручилац ће
урачунавати у укупно уговорену вредност по уговору односно до износа предвиђеног за предметну набавку.
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„Dacia Duster“ Model PH2 BASE 1,6 16V 4x4

5.4.

Јавна набавка број МВ-020-2/19
„Одржавање и сервисирање моторних возила“

„Dacia Duster“
Наручилац: Градска управа, Одељење за јавне набавке града Лесковца
Број возила и годиште: (једно), годиште 2014, путничко Број пређених километара 65 283
Број понуде:
Датум понуде:
Назив понуђача:
Цена сервисирања возила (рад и уграђени оригинални делови / материјал):
(исказује се у динарима, без ПДВ-а):
Укупна цена за један мали сервис:

___________ динара

Укупна цена за један велики сервис:

___________ динара

Укупна цена за један ванредан сервис:
Јединична цена
норма часа:

___________динара

Механичар: ________ дин.

Електричар: ________ дин.

Гарантни рок
Гаранција за извршене услуге је _______ месеци или ________ пређених километара од
дана преузимања возила (из понуде понуђача)
У складу са гаранцијом произвођача и важи од
Гаранција за резервне делове
дана уградње
ПОНУДА „Dacia Duster“

ТАБЕЛА 1

Мали сервис- „Dacia Duster“
Р.бр

УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
МАТЕРИЈА

1

2

1.
2.
3.
4.

Замена и уградња комплет
синтетичког уља у мотору
Замена и уградња филтера
уља
Замена и уградња филтера
ваздуха
Замена и уградња филтера

Ценa резервног
Утрошак Исказана цена рада
дела / материјала
норма часов возила (Норма сат)
без ПДВ-а
3

4
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Укупно:
3х4+5=6
уРСДбезПДВ-а
6
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

горива
Компјутерска дијагностика
возила
Контрола и замена свећицакаблова
Провера исправности
акумулатора
Контрола генератораалтернатора
Контрола сигнализације
Замена и уградња филтера
кабине
СВЕГА мали сервис (услуга и рез. Делови) без ПДВа

ТАБЕЛА 1А

Велики сервис –„Dacia Duster“
Р.бр
1

1.

2.

УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
МАТЕРИЈА
2

Сета погонског
каиша/ланца (зупчасти
каиш/погонски ланац,
ланчаник, шпанери, ролери,
једносмерна ременица,
семеринзи…и остали
делови сета за зупчење.)
Замена Водене пумпе

Утрошак Исказана цена рада
норма часов возила (Норма сат)
3

4

Ценa резервног
дела / материјала
без ПДВ-а
5

Укупно:
3х4+5=6
уРСДбезПДВ-а
6

СВЕГА Велики сервис (услуга и рез. Делови) без ПДВа

ТАБЕЛА 1Б

Р.бр
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ванредан сервис – –„Dacia Duster“
Утрошак
Ценa резервног
Исказана цена рада
УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
норма
дела / материјала
МАТЕРИЈА
возила (Норма сат)
часов
без ПДВ-а
2
3
4
5
Замена и уградња диск плочица
предњих точкова
Замена и уградња пакнова
задњих точкова
Замена и уградња диска точка
предњег
Замена и уградња кочионог
диска-добоша задњег точка
Замена и уградња главног
кочионог цилиндра
Замена и уградња лежајева
предњих точкова
Замена и уградња споне
Замена и уградња
хомокинетичког зглоба
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3х4+5=6
уРСДбезПДВ-а
6
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Замена и уградња амортизера –
предњег
Замена и уградња амортизера –
задњег
Замена и уградња сета квачила без
замајца
Замена и уградња пливајућег замајц
Замена и уградња лежаја задњег
точка
Замена и уградња одговарајућих
Н7 сијалице фара
Замена уља у систему управљања
Замена и уградња свећица-грејача
Уљезиштење амортизера
Замена течности за хлађење
Замена и уградња црева кочница
Замена и уградња подизача стакла
Замена и уградња бомбине паљења
Замена и уградња споне
Замена и уградња серво пумпе
волана
Замена и уградња зупчасте летве
волана
Замена и уградња ракете волана
сигнализације
СВЕГА ванредни сервис (услуга и рез. делови) без ПДВ-а:

Укупна цена за возило без ПДВИзнос ПДВУкупна цена за возило са ПДВ-м

М.П.

Одговорно лице понуђача:
______________________
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ТАБЕЛА В

СТРУКТУРА ТРОШКОВА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГА/ДОБАРА ЗА –„Dacia Duster“

Ре
бр

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13
14
15
16
17

Услуга/
Резервни
део/
Материјал

2
Замена и уградња комплет
синтетичког уља у мотору
Замена и уградња филтера
уља
Замена и уградња филтера
ваздуха
Замена и уградња филтера
горива
Компјутерска дијагностика
возила
Контрола и замена свећицакаблова
Провера исправности
акумулатора
Контрола генератораалтернатора
Контрола сигнализације
Замена и уградња филтера
кабине
Сета погонског каиша/ланца
(зупчасти каиш/погонски
ланац, ланчаник, шпанери,
ролери, једносмерна
ременица, семеринзи…и
остали делови сета за
зупчење.)
Замена Водене пумпе
Замена и уградња диск плочица
предњих точкова
Замена и уградња пакнова
задњих точкова
Замена и уградња диска точка
предњег
Замена и уградња кочионог
диска-добоша задњег точка
Замена и уградња главног

Јед
мер

По фактури
добављача
(Цена
коштања,
Зависни
трошкови)

Разлика
у цени
(Маржа,
Рабат)

Набавна
цена по
јединици
мере

Утрошак
(Норма
час)

Исказана
цена рада
возила за (1
Норма сат)

3

4

5

6

7

8

Укупна
цена
резервног
дела,
материјала
, услуге
без ПДВ-а
4+5=6+(7x
8)=9
9

Кол.

УКУПНО у
РСД без
ПДВ-а
4+5=6+(7x8)
=9х10=11

Обрач.
Износ по
стопи
ПДВ-а

УКУПНО у
РСД са
ПДВ_м
4+5=6+(7x8)
=9х10=11+12
=13

Ознака артикла
и назив
произвођача

10

11

12

13

14

Лит
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком

Ком

Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

кочионог цилиндра
Замена и уградња лежајева
предњих точкова
Замена и уградња споне
Замена и уградња
хомокинетичког зглоба
Замена и уградња амортизера –
предњег
Замена и уградња амортизера –
задњег
амена и уградња сета квачила бе
замајца
Замена и уградња пливајућег
замајца
Замена и уградња лежаја
задњег точка
Замена и уградња одговарајућих
Н7 сијалице фара
Замена уља у систему управљања

Ком
Ком
Ком

28 Замена и уградња свећица-грејача
29

Уљезиштење амортизера

30

Замена течности за хлађење

31 Замена и уградња црева кочница
32 Замена и уградња подизача стакла
33 амена и уградња бомбине паљењ
34

Замена и уградња споне
Замена и уградња серво пумпе
35
волана
Замена и уградња зупчасте летве
36
волана
37

Замена и уградња ракете волана
сигнализације

М.П.

Одговорно лице понуђача:
______________________
Уколико је нека услуга БЕСПЛАТНА, понуђач уместо цене уписује Ǿ и назначава да је Бесплатна.
НАПОМЕНА: У случају да је потребно извршити услуге одржавања и замену делова који нису наведени у понуди, пружање услуга и
замена делова се врши на основу писмене сагласности наручиоца, на профактуру пружаоца услуга везану за уговор о предметној набавци у
погледу врсте, количине квалитета и цене. Цене исказане у профактури не могу бити веће од званичних велепродајних цена овлашћеног
увозника, нити од упоредивих тржишних цена. Услуге одржавања и резервних делова које нису биле исказане у понуди наручилац ће
урачунавати у укупно уговорену вредност по уговору односно до износа предвиђеног за предметну набавку.
Конкурсна документација за ЈН мале вредности за услугу Сервисирање

и Одржавање возила
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5.5.

FIAT “IVEKO” Model 50C15IS56CC2BA
Јавна набавка број МВ-020-2/19

„Одржавање и сервисирање моторних возила“
FIAT “IVEKO” ВАНГАРАНТНИ РОК

Наручилац: Градска управа, Одељење за јавне набавке града Лесковца
1 (једно), годиште 2013, Аутобус,
Број пређених километара 68 589
Број возила и годиште:
21 седиште
Број понуде:
Датум понуде:
Назив понуђача:
Цена сервисирања возила (рад и уграђени оригинални делови / материјал):
(исказује се у динарима, без ПДВ-а):
Укупна цена за један мали сервис:

___________ динара

Укупна цена за један велики сервис:

___________ динара

Укупна цена за један ванредан сервис:
Јединична цена
норма часа:

___________динара

Механичар: ________ дин.

Електричар: ________ дин.

Гарантни рок
Гаранција за извршене услуге је _______ месеци или ________ пређених километара од
дана преузимања возила (из понуде понуђача)
У складу са гаранцијом произвођача и важи од
Гаранција за резервне делове
дана уградње
ПОНУДА FIAT “IVEKO”

ТАБЕЛА 1

Мали сервис- FIAT “IVEKO”
Р.бр
1

1.
2.
3.
4.

УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
МАТЕРИЈА
2

Замена и уградња комплет
синтетичког уља у мотору

Ценa резервног
Утрошак Исказана цена рада
дела / материјала
норма часов возила (Норма сат)
без ПДВ-а
3

4

5

Укупно:
3х4+5=6
уРСДбезПДВ-а
6

Замена и уградња филтера уља

Замена и уградња филтера
ваздуха
Замена и уградња филтера
горива
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Компјутерска дијагностика
возила
Контрола и замена грејача
Провера исправности
акумулатора
Контрола генератораалтернатора
Контрола сигнализације
Замена и уградња филтера
кабине
СВЕГА мали сервис (услуга и рез. Делови) без ПДВа

ТАБЕЛА 1А

Велики сервис – FIAT “IVEKO”
Р.бр
1

УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
МАТЕРИЈА
2

1.
2.

Утрошак Исказана цена рада
норма часов возила (Норма сат)
3

4

Сета погонског каиша/ланца
(зупчасти каиш/погонски ланац,
ланчаник, шпанери, ролери,
једносмерна ременица,
семеринзи…и остали делови сета
за зупчење.)
Замена Водене пумпе
СВЕГА Велики сервис (услуга и рез. Делови) без ПДВа

Ценa резервног
дела / материјала
без ПДВ-а
5

Укупно:
3х4+5=6
уРСДбезПДВ-а
6

ТАБЕЛА 1Б

Р.бр
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ванредан сервис – „ FIAT IVEKO”
Утрошак
Ценa резервног
Исказана цена рада
УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
норма
дела / материјала
МАТЕРИЈА
возила (Норма сат)
часов
без ПДВ-а
2
3
4
5

Замена и уградња диск плочица предњих
точкова
Замена и уградња диск плочица задњих
точкова
Замена и уградња спона
Замена и уградња кугле (јабучице)
Замена и уградња стабилизатора
Замена и уградња кочионог диска предњих
точкова
Замена и уградња кочионог диска задњег
точка
Замена и уградња главног
кочионог цилиндра
Замена течности за хлађење
Замена и уградња споне
Замена и уградња серво пумпе волана
Замена и уградња зупчасте летве волана
Замена и уградња сета квачила без замајца
Замена и уградња пливајућег замајца
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15.

Замена и уградња ракете волана
сигнализације

СВЕГА ванредни сервис (услуга и рез. делови) без ПДВ-а:

Укупна цена за возило без ПДВИзнос ПДВУкупна цена за возило са ПДВ-м
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ТАБЕЛА В
СТРУКТУРА ТРОШКОВА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГА/ДОБАРА ЗА FIAT “IVEKO”

Ре
бр

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

Услуга/
Резервни
део/
Материјал
2
Замена и уградња
комплет синтетичког
уља у мотору
Замена и уградња
филтера уља
Замена и уградња
филтера ваздуха
Замена и уградња
филтера горива
Компјутерска
дијагностика возила
Контрола и замена
грејача
Провера исправности
акумулатора
Контрола генератораалтернатора
Контрола
сигнализације
Замена и уградња
филтера кабине
Сета погонског
каиша/ланца
(зупчасти
каиш/погонски ланац,
ланчаник, шпанери,
ролери, једносмерна
ременица,
семеринзи…и остали
делови сета за
зупчење.)
Замена Водене пумпе

Јед
мер

3

По
фактури
добавља
ча (Цена
коштања
Зависни
трошков
и)
4

Разлика
у цени
(Маржа,
Рабат)

Набавна
цена по
јединици
мере

Утрошак
(Норма
час)

Исказана
цена рада
возила за
(1 Норма
сат)

5

6

7

8

Укупна цена
резервног
дела,
материјала,
услуге без
ПДВ-а
4+5=6+(7x8)
=9
9

Кол.

УКУПНО у
РСД без ПДВ-а
4+5=6+(7x8)=9
х10=11

Обрач.
Износ по
стопи
ПДВ-а

УКУПНО у
РСД са ПДВ_м
4+5=6+(7x8)=9
х10=11+12=13

Ознака артикла и
назив произвођача

10

11

12

13

14

Лит
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком

Ком

Ком

Замена и уградња диск
Ком
лочица предњих точков
Конкурсна документација за ЈН мале вредности за услугу Сервисирање
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14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Замена и уградња диск
плочица задњих точкова
Замена и уградња спона
Замена и уградња кугле
(јабучице)
Замена и уградња
стабилизатора
Замена и уградња
кочионог диска предњих
точкова
Замена и уградња
кочионог диска задњег
точка
амена и уградња главно
кочионог цилиндра
Замена течности за
хлађење
Замена и уградња споне
Замена и уградња серво
пумпе волана
Замена и уградња
зупчасте летве волана
Замена и уградња сета
квачила без замајца
Замена и уградња
пливајућег замајца
Замена и уградња ракете
волана сигнализације

Ком
Ком
Ком
Ком
Ком

Лит

М.П.

Одговорно лице понуђача:
______________________

Уколико је нека услуга БЕСПЛАТНА, понуђач уместо цене уписује Ǿ и назначава да је Бесплатна.
НАПОМЕНА: У случају да је потребно извршити услуге одржавања и замену делова који нису наведени у понуди, пружање услуга и
замена делова се врши на основу писмене сагласности наручиоца, на профактуру пружаоца услуга везану за уговор о предметној набавци у
погледу врсте, количине квалитета и цене. Цене исказане у профактури не могу бити веће од званичних велепродајних цена овлашћеног
увозника, нити од упоредивих тржишних цена. Услуге одржавања и резервних делова које нису биле исказане у понуди наручилац ће
урачунавати у укупно уговорену вредност по уговору односно до износа предвиђеног за предметну набавку.
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5.6.

„ŠKODA SUPERB ELEGANT 2.8“ LE094-PH
Јавна набавка број МВ-020-2/19
„Одржавање и сервисирање моторних возила“
„ŠKODA SUPERB ELEGANT 2.8“ ВАНГАРАНТНИ РОК
Наручилац: Градска управа, Одељење за јавне набавке града Лесковца

Број возила и годиште: (једно), годиште 2005, путничко Број пређених километара 545 000
Број понуде:
Датум понуде:
Назив понуђача:
Цена сервисирања возила (рад и уграђени оригинални делови / материјал):
(исказује се у динарима, без ПДВ-а):
Укупна цена за један мали сервис:

___________ динара

Укупна цена за један велики сервис:

___________ динара

Укупна цена за један ванредни сервис:
Јединична цена
норма часа:

___________ динара

Механичар: ________ дин.

Електричар: ________ дин.

Гарантни рок
Гаранција за извршене услуге је _______ месеци или ________ пређених километара од
дана преузимања возила (из понуде понуђача)
У складу са гаранцијом произвођача и важи од
Гаранција за резервне делове
дана уградње
ПОНУДА

ТАБЕЛА 1

Мали сервис- „ŠKODA SUPERB ELEGANT 2.8“
Р.бр
1

1.
2.
3.
4.

УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
МАТЕРИЈА
2

Замена и уградња комплет
синтетичког уља у мотору
Замена и уградња филтера
уља
Замена и уградња филтера
ваздуха
Замена и уградња филтера
горива

Ценa резервног
Утрошак Исказана цена рада
дела / материјала
норма часов возила (Норма сат)
без ПДВ-а
3

4

Конкурсна документација за ЈН мале вредности за услугу Сервисирање
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Компјутерска дијагностика
возила
Контрола и замена свећицакаблова
Провера исправности
акумулатора
Контрола генератораалтернатора
Контрола сигнализације
Замена и уградња филтера
кабине
СВЕГА мали сервис (услуга и рез. Делови) без ПДВа

ТАБЕЛА 1А

Велики сервис – „ŠKODA SUPERB ELEGANT 2.8“
Р.бр
1

1.

2.

УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
МАТЕРИЈА

Утрошак Исказана цена рада
норма часов возила (Норма сат)

2

3

Сета погонског
каиша/ланца (зупчасти
каиш/погонски ланац,
ланчаник, шпанери, ролери,
једносмерна ременица,
семеринзи…и остали
делови сета за зупчење.)
Замена Водене пумпе

4

Ценa резервног
дела / материјала
без ПДВ-а
5

Укупно:
3х4+5=6
уРСДбезПДВ-а
6

СВЕГА Велики сервис (услуга и рез. Делови) без ПДВа

ТАБЕЛА 1Б

Ванредан сервис – „ŠKODA SUPERB ELEGANT 2.8“
Р.бр

УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
МАТЕРИЈА

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Утрошак Исказана цена рада
норма часов возила (Норма сат)

Замена и уградња кочница
предњих точкова
Замена и уградња кочница
задњих точкова
Замена и уградња диска точка
предњег
Замена и уградња кочионог
диска-добоша задњег точка
Замена и уградња главног
кочионог цилиндра
Замена и уградња лежајева
предњих точкова
Замена и уградња споне
Замена и уградња
хомокинетичког зглоба

3

4

Конкурсна документација за ЈН мале вредности за услугу Сервисирање
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Замена и уградња амортизера –
предњег
Замена и уградња амортизера –
задњег
Замена и уградња сета квачила
без замајца
Замена и уградња пливајућег
замајца
Замена и уградња лежаја
задњег точка
амена и уградња одговарајућих
Ксенон сијалице фара
Замена уља у систему
управљања
Уљезиштење амортизера
Замена течности за хлађење
Замена и уградња црева
кочница
Замена и уградња подизача
стакла
Замена и уградња бомбине
паљења
Замена и уградња серво пумпе
волана
Замена и уградња зупчасте
летве волана
Замена и уградња ракете
волана сигнализације
СВЕГА ванредни сервис (услуга и рез. делови) без ПДВ-а:

Укупна цена за возило без ПДВ-a
Износ ПДВ-а
Укупна цена за возило са ПДВ-м
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ТАБЕЛА 1В

Ре
бр

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13
14
15
16

Услуга/
Резервни
део/
Материјал
2
Замена и уградња
комплет синтетичког
уља у мотору
Замена и уградња
филтера уља
Замена и уградња
филтера ваздуха
Замена и уградња
филтера горива
Компјутерска
дијагностика возила
Контрола и замена
свећица-каблова
Провера исправности
акумулатора
Контрола генератораалтернатора
Контрола
сигнализације
Замена и уградња
филтера кабине
Сета погонског
каиша/ланца
(зупчасти
каиш/погонски ланац,
ланчаник, шпанери,
ролери, једносмерна
ременица,
семеринзи…и остали
делови сета за
зупчење.)
Замена Водене пумпе
Замена и уградња
кочница предњих точкова
Замена и уградња кочница
задњих точкова
Замена и уградња диска
точка предњег
амена и уградња кочионо

Јед
мер

По
фактури
добављача
(Цена
коштања,
Зависни
трошкови)

Разлика
у цени
(Маржа,
Рабат)

Набавна
цена по
јединици
мере

3

4

5

6

Утрошак
(Норма
час)

Исказана
цена рада
возила за
(1 Норма
сат)

Укупна цена
резервног дела,
материјала,
услуге без
ПДВ-а
4+5=6+(7x8)=9

Кол.

7

8

9

10

Укупна
вредност
без ПДВ-а
ПДВ-а
4+5=6+(7x
8)=9х10=1
1
11

Обрач.
Износ по
стопи
ПДВ-а

УКУПНА
вредност у РСД
са ПДВ_м
4+5=6+(7x8)=9х1
0=11+12=13

Ознака артикла и
назив произвођача

12

13

14

Лит
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком

Ком

Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

диска-добоша задњег точка
Замена и уградња главног
кочионог цилиндра
Замена и уградња
лежајева предњих
точкова
Замена и уградња споне
Замена и уградња
хомокинетичког зглоба
Замена и уградња
амортизера – предњег
Замена и уградња
амортизера – задњег
Замена и уградња сета
квачила без замајца
амена и уградња пливајуће
замајца
Замена и уградња
лежаја задњег точка
Замена и уградња
одговарајућих Ксенон
сијалице фара
Замена уља у систему
управљања
Уљезиштење амортизера
амена течности за хлађењ
Замена и уградња црева
кочница
Замена и уградња подизача
стакла
Замена и уградња бомбине
паљења
Замена и уградња серво
пумпе волана
Замена и уградња
зупчасте летве волана
Замена и уградња ракете
волана сигнализације

Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Лит.
Ком
Лит
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком

СТРУКТУРА ЦЕНА ТРОШКОВА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГА/ДОБАРА ЗА „ŠKODA SUPERB ELEGANT 2.8“
М.П.
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Одговорно лице понуђача:
______________________
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Уколико је нека услуга БЕСПЛАТНА, понуђач уместо цене уписује Ǿ и назначава да је Бесплатна.
НАПОМЕНА: У случају да је потребно извршити услуге одржавања и замену делова који нису наведени у понуди, пружање услуга и
замена делова се врши на основу писмене сагласности наручиоца, на профактуру пружаоца услуга везану за уговор о предметној набавци у
погледу врсте, количине квалитета и цене. Цене исказане у профактури не могу бити веће од званичних велепродајних цена овлашћеног
увозника, нити од упоредивих тржишних цена. Услуге одржавања и резервних делова које нису биле исказане у понуди наручилац ће
урачунавати у укупно уговорену вредност по уговору односно до износа предвиђеног за предметну набавку.
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„Škoda Оctavia 1.9TDI“

5.7.

Јавна набавка број МВ-020-2/19
„Одржавање и сервисирање моторних возила“
„Škoda Оctavia 1.9TDI“ ВАНГАРАНТНИ РОК
Наручилац: Градска управа, Одељење за јавне набавке града Лесковца

Број возила и годиште:

(једно), годиште 2004, путничко

Број пређених километара 562 970

Број понуде:
Датум понуде:
Назив понуђача:
Цена сервисирања возила (рад и уграђени оригинални делови / материјал):
(исказује се у динарима, без ПДВ-а):
Укупна цена за један мали сервис:

___________ динара

Укупна цена за један велики сервис:

___________ динара

Укупна цена за један ванредан сервис:

___________ динара

Јединична цена
норма часа:

Механичар: ________ дин.

Електричар: ________ дин.

Гарантни рок
Гаранција за извршене услуге је _______ месеци или ________ пређених километара од
дана преузимања возила (из понуде понуђача)
У складу са гаранцијом произвођача и важи од
Гаранција за резервне делове
дана уградње
ТАБЕЛА 1

ПОНУДА

Мали сервис- „Škoda Оctavia 1.9TDI“
Ценa резервног
Утрошак
УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
Исказана цена рада
дела /
Р.бр
норма
МАТЕРИЈА
возила (Норма сат материјала
часов
без ПДВ-а
1
2
3
4
5
Замена и уградња комплет
1.
синтетичког уља у мотору
2. Замена и уградња филтера уља
Замена и уградња филтера
3.
ваздуха
Замена и уградња филтера
4.
горива

Конкурсна документација за ЈН мале вредности за услугу Сервисирање

Укупно:
3х4+5=6
уРСДбезПДВ-а
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Компјутерска дијагностика возила

Контрола и замена грејача
Провера исправности
акумулатора
Контрола генератораалтернатора
Контрола сигнализације
Замена и уградња филтера
кабине са угљем
СВЕГА мали сервис (услуга и рез. Делови) без ПДВа

ТАБЕЛА 1А
Велики сервис – „Škoda Оctavia 1.9TDI“
Ценa резервног
Утрошак
УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
Исказана цена рада
дела /
Р.бр
норма
МАТЕРИЈА
возила (Норма сат) материјала
часов
без ПДВ-а
1
2
3
4
5
Замена и уградња Сета
погонског каиша/ланца
(зупчасти каиш/погонски ланац,
1. ланчаник, шпанери,
ролери,једносмерна ременица,
семеринзи…и остали делови
сета за зупчење.)
Замена
и уградња Водене
2.
пумпе
СВЕГА Велики сервис (услуга и рез. Делови) без ПДВа

Укупно:
3х4+5=6
уРСДбезПДВ-а
6

ТАБЕЛА 1Б
Ванредан сервис – „Škoda Оctavia 1.9TDI“
Ценa резервног
Утрошак
Укупно:
УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
Исказана цена рада
дела /
3х4+5=6
Р.бр
норма
МАТЕРИЈА
возила (Норма сат) материјала
у РСД без ПДВ-а
часов
без ПДВ-а
1
2
3
4
5
6
Замена и уградња кочионих
1.
плочица предњих
Замена и уградња кочионих
2.
плочица задњих
Замена и уградња главног кочионог
3.
диска
Замена и уградња диска точка
4.
предњег
Замена и уградња кочионог диска
5.
задњег точка
Замена и уградња лежајева
6.
предњих точкова
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Замена и уградња споне
Замена и уградња хомокинетичког
зглоба
Замена и уградња амортизера –
предњег
Замена и уградња амортизера –
задњег
Замена и уградња сета квачила
без замајца
Замена и уградња
пливајућег замајца
Замена и уградња лежаја задњег
точка са главчином и читачем
АБС
Замена и уградња одговарајућих
сијалица фара
Замена и уградња рамена са
јабучицом
Замена уља у систему управљања
Замена и уградња потапајуће
пумпе горива
Замена и уградња стабилизатора
предњег трапа
Замена и уградња Аксијалног зглоба
Уљезиштење амортизера
Замена течности за хлађење
Замена и уградња црева кочница
Замена и уградња подизача стакла
Замена и уградња серво
пумпе волана
Замена и уградња зупчасте летве
волана
Замена и уградња ракете волана
сигнализације
СВЕГА ванредни сервис (услуга и рез. делови) без ПДВ-а:

Укупна цена за возило „Škoda Оctavia 1.9TDI“ без ПДВИзнос ПДВУкупна цена за возило „Škoda Оctavia 1.9TDI“са ПДВ-м
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ТАБЕЛА 1В

Ре
бр

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

СТРУКТУРА ТРОШКОВА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГА/ДОБАРА ЗА „Škoda Оctavia 1.9TDI“

Услуга/
Резервни
део/
Материјал

2
Замена и уградња
комплет
синтетичког уља у
мотору
Замена и уградња
филтера уља
Замена и уградња
филтера ваздуха
Замена и уградња
филтера горива
Компјутерска
дијагностика возила
Контрола и замена
грејача
Провера
исправности
акумулатора
Контрола
генератораалтернатора
Контрола
сигнализације
Замена и уградња
филтера кабине са
угљем
Замена и уградња
Сета погонског
каиша/ланца
(зупчасти
каиш/погонски
ланац, ланчаник,

Јед
мер

По
фактури
добављача
(Цена
коштања,
Зависни
трошкови)

Разлика
у цени
(Маржа,
Рабат)

Набавна
цена по
јединици
мере

Утрошак
(Норма
час)

Исказана
цена рада
возила за
(1 Норма
сат)

3

4

5

6

7

8

Укупна
цена
резервног
дела,
материјала
, услуге
без ПДВ-а
4+5=6+(7х
8)=9
9

Кол.

Укупна
вредност
без
ПДВ-а
4+5=6+
(7х8)=9
х10=11

Обрач.
износ по
стопи
ПДВ-а

УКУПНО у
РСД са ПДВ_м
4+5=6+(7х8)=9
х10=11+12=13

Ознака артикла и назив
произвођача

10

11

12

13

14

лит

Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
ком

Ком
Ком
ком

Ком
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27

шпанери,
ролери,једносмерна
ременица,
семеринзи…и
остали делови сета
за зупчење.)
Замена и уградња
Водене пумпе
Замена и уградња
кочионих плочица
предњих
Замена и уградња
очионих плочица задњи
амена и уградња главно
кочионог диска
Замена и уградња диска
точка предњег
Замена и уградња
кочионог диска задњег
точка
Замена и уградња
лежајева предњих
точкова
Замена и уградња споне
Замена и уградња
хомокинетичког зглоба
Замена и уградња
амортизера – предњег
Замена и уградња
амортизера – задњег
Замена и уградња сета
квачила
без замајца
Замена и уградња
пливајућег замајца
Замена и уградња
лежаја задњег точка
са главчином и
читачем АБС
Замена и уградња
одговарајућих
сијалица фара
Замена и уградња рамена
са јабучицом

Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком

Ком
Ком
Ком
ком
Ком
Ком
Ком

Ком

Лит
Ком
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Замена уља у систему
управљања
Замена и уградња
потапајуће
пумпе горива
Замена и уградња
стабилизатора предњег
трапа
Замена и уградња
Аксијалног зглоба
Уљезиштење амортизера
Замена течности за
хлађење
Замена и уградња црева
кочница
амена и уградња подизач
стакла
Замена и уградња серво
пумпе волана
амена и уградња зупчаст
летве волана

Ком
Ком

Ком
Ком
лит
Ком
Ком

Замена и уградња ракете
волана сигнализације

М.П.

Одговорно лице понуђача:
______________________

Уколико је нека услуга БЕСПЛАТНА, понуђач уместо цене уписује Ǿ и назначава да је Бесплатна.
НАПОМЕНА: У случају да је потребно извршити услуге одржавања и замену делова који нису наведени у понуди, пружање услуга и
замена делова се врши на основу писмене сагласности наручиоца, на профактуру пружаоца услуга везану за уговор о предметној набавци у
погледу врсте, количине квалитета и цене. Цене исказане у профактури не могу бити веће од званичних велепродајних цена овлашћеног
увозника, нити од упоредивих тржишних цена. Услуге одржавања и резервних делова које нису биле исказане у понуди наручилац ће
урачунавати у укупно уговорену вредност по уговору односно до износа предвиђеног за предметну набавку.
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5.8.

FIAT “STILO” 1.9 JTD DYNAMIC
Јавна набавка број МВ-020-2/19
„Одржавање и сервисирање моторних возила“
FIAT “STILO” 1.9 JTD DYNAMIC ВАНГАРАНТНИ РОК
Наручилац: Градска управа, Одељење за јавне набавке града Лесковца

Број возила и годиште: (једно), годиште 2005, путничко Број пређених километара 570 000
Број понуде:
Датум понуде:
Назив понуђача:
Цена сервисирања возила (рад и уграђени оригинални делови / материјал):
(исказује се у динарима, без ПДВ-а):
Укупна цена за један мали сервис:

___________ динара

Укупна цена за један велики сервис:

___________динара

Укупна цена за један ванредни сервис:
Јединична цена
норма часа:

___________динара

Механичар: ________ дин.

Електричар: ________ дин.

Гарантни рок
Гаранција за извршене услуге је _______ месеци или ________ пређених километара од
дана преузимања возила (из понуде понуђача)
У складу са гаранцијом произвођача и важи од
Гаранција за резервне делове
дана уградње
ПОНУДА

ТАБЕЛА 1

Мали сервис- FIAT “STILO” 1.9 JTD DYNAMIC
Р.бр
1

1.
2.
3.

УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
МАТЕРИЈА
2

Замена и уградња комплет
синтетичког уља у мотору
Замена и уградња филтера
уља
Замена и уградња филтера

Ценa резервног
Утрошак Исказана цена рада
дела / материјала
норма часов возила (Норма сат)
без ПДВ-а
3

4

Конкурсна документација за ЈН мале вредности за услугу Сервисирање

5

и Одржавање возила

Укупно:
3х4+5=6
уРСДбезПДВ-а
6
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ваздуха
Замена и уградња филтера
горива
Компјутерска дијагностика
возила
Контрола и замена грејача
Провера исправности
акумулатора
Контрола генератораалтернатора
Контрола сигнализације
Замена и уградња филтера
кабине
СВЕГА мали сервис (услуга и рез. Делови) без ПДВа

ТАБЕЛА 1А

Велики сервис – FIAT “STILO” 1.9 JTD DYNAMIC
Р.бр
1

1.

2.

УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
МАТЕРИЈА

Утрошак Исказана цена рада
норма часов возила (Норма сат)

2

3

Сета погонског
каиша/ланца (зупчасти
каиш/погонски ланац,
ланчаник, шпанери, ролери,
једносмерна ременица,
семеринзи…и остали
делови сета за зупчење.)
Замена Водене пумпе

4

Ценa резервног
дела / материјала
без ПДВ-а
5

Укупно:
3х4+5=6
у РСД без ПДВ-а
6

СВЕГА Велики сервис (услуга и рез. Делови) без ПДВа

ТАБЕЛА 1Б

Ванредан сервис – FIAT “STILO” 1.9 JTD DYNAMIC
Р.бр
1

1
2
3
4
5

УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
МАТЕРИЈА
2

Утрошак Исказана цена рада
норма часов возила (Норма сат)

Замена и уградња кочница
предњих точкова
Замена и уградња кочница
задњих точкова
Замена и уградња диска точка
предњег
Замена и уградња кочионог
диска-добоша задњег точка
Замена и уградња главног
кочионог цилиндра

3

4

Конкурсна документација за ЈН мале вредности за услугу Сервисирање

Ценa резервног
дела / материјала
без ПДВ-а
5

и Одржавање возила

Укупно:
3х4+5=6
у РСД без ПДВ-а
6
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Замена и уградња лежајева
предњих точкова
Замена и уградња споне
Замена и уградња
хомокинетичког зглоба
Замена и уградња амортизера –
предњег
Замена и уградња амортизера –
задњег
Замена и уградња сета квачила
без замајца
Замена и уградња пливајућег
замајца
Замена и уградња лежаја
задњег точка
амена и уградња одговарајућих
Н7 сијалице фара
Замена уља у систему
управљања
Уљезиштење амортизера
Замена течности за хлађење
Замена и уградња црева
кочница
Замена и уградња подизача
стакла
Замена и уградња серво пумпе
волана
Замена и уградња зупчасте
летве волана
Замена и уградња ракете волана
сигнализације
СВЕГА ванредни сервис (услуга и рез. делови) без ПДВ-а:

Укупна цена за возило без ПДВИзнос ПДВУкупна цена за возило са ПДВ-м
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ТАБЕЛА 1В
СТРУКТУРА ТРОШКОВА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГА/ДОБАРА ЗА FIAT “STILO” 1.9 JTD DYNAMIC

Ре
бр

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

Услуга/
Резервни
део/
Материјал
2
Замена и уградња
комплет
синтетичког уља у
мотору
Замена и уградња
филтера уља
Замена и уградња
филтера ваздуха
Замена и уградња
филтера горива
Компјутерска
дијагностика возила
Контрола и замена
грејача
Провера
исправности
акумулатора
Контрола
генератораалтернатора
Контрола
сигнализације
Замена и уградња
филтера кабине
Сета погонског
каиша/ланца
(зупчасти
каиш/погонски
ланац, ланчаник,
шпанери, ролери,
једносмерна
ременица,
семеринзи…и
остали делови сета

Јед
мер

По
фактури
добављача
(Цена
коштања,
Зависни
трошкови)

Разлика
у цени
(Маржа,
Рабат)

Набавна
цена по
јединици
мере

3

4

5

6

Утрошак
(Норма
час)

Исказана
цена рада
возила за
(1 Норма
сат)

Укупна цена
резервног дела,
материјала,
услуге без ПДВ-а
4+5=6+(7x8)=9

Кол.

Укупна
вредност без
ПДВ-а
ПДВ-а
4+5=6+(7x8)
=9х10=11

7

8

9

10

11

Обрач.
Износ по
стопи
ПДВ-а

12

УКУПНА
вредност у
РСД са
ПДВ_м
4+5=6+(7x8)
=9х10=11+12
=13

Ознака артикла и
назив произвођача

13

14

Лит
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком

Ком
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

за зупчење.)
Замена
Водене
пумпе
амена и уградња кочниц
предњих точкова
амена и уградња кочниц
задњих точкова
Замена и уградња диска
точка предњег
Замена и уградња
кочионог диска-добоша
задњег точка
амена и уградња главно
кочионог цилиндра
Замена и уградња
лежајева предњих
точкова
Замена и уградња споне
Замена и уградња
хомокинетичког зглоба
Замена и уградња
амортизера – предњег
Замена и уградња
амортизера – задњег
Замена и уградња сета
квачила без замајца
Замена и уградња
пливајућег замајца
Замена и уградња
лежаја задњег точка
Замена и уградња
одговарајућих Н7
сијалице фара
Замена уља у систему
управљања
Уљезиштење амортизера
Замена течности за
хлађење
Замена и уградња црева
кочница
Замена и уградња
подизача стакла
Замена и уградња серво
пумпе волана
амена и уградња зупчаст
летве волана

Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Лит
Ком
Ком
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34

Замена и уградња ракете
волана сигнализације

М.П.

Одговорно лице понуђача:
______________________

Уколико је нека услуга БЕСПЛАТНА, понуђач уместо цене уписује Ǿ и назначава да је Бесплатна.
НАПОМЕНА: У случају да је потребно извршити услуге одржавања и замену делова који нису наведени у понуди, пружање услуга и
замена делова се врши на основу писмене сагласности наручиоца, на профактуру пружаоца услуга везану за уговор о предметној набавци у
погледу врсте, количине квалитета и цене. Цене исказане у профактури не могу бити веће од званичних велепродајних цена овлашћеног
увозника, нити од упоредивих тржишних цена. Услуге одржавања и резервних делова које нису биле исказане у понуди наручилац ће
урачунавати у укупно уговорену вредност по уговору односно до износа предвиђеног за предметну набавку.
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5.9.

„SEAT“ Model Leon 1.6 1.6 MPI 16 V REFERENCE LE-018GD
Јавна набавка број МВ-020-2/19

„Одржавање и сервисирање моторних возила“

SEAT“ Model Leon 1.6 1.6 MPI 16 V LE-018GD REFERENCE
Наручилац: Градска управа, Одељење за јавне набавке града Лесковца
1 (једно), годиште 2008, Путничко
Број пређених километара 100 000
Број возила и годиште:
5 седишта
Број понуде:
Датум понуде:
Назив понуђача:
Цена сервисирања возила (рад и уграђени оригинални делови / материјал):
(исказује се у динарима, без ПДВ-а):
Укупна цена за један мали сервис:
Јединична цена
норма часа:

___________ динара

Механичар: ________ дин.

Електричар: ________ дин.

Гарантни рок
Гаранција за извршене услуге је _______ месеци или ________ пређених километара од
дана преузимања возила (из понуде понуђача)
У складу са гаранцијом произвођача и важи од
Гаранција за резервне делове
дана уградње
ПОНУДА

ТАБЕЛА 1

Мали сервис- SEAT“ Model Leon 1.6 1.6 MPI 16 V REFERENCE LE-018GD
Р.бр
1

1.
2.
3.
4.
5.

УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
МАТЕРИЈА
2

Замена и уградња комплет
уља у мотору

Ценa резервног
Утрошак Исказана цена рада
дела / материјала
норма часов возила (Норма сат)
без ПДВ-а
3

4

5

Укупно:
3х4+5=6
уРСДбезПДВ-а
6

Замена и уградња филтера уља

Замена и уградња филтера
ваздуха
Замена и уградња филтера
горива
Замена и уградња филтера
кабине
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6.

Антифриз са заменом
СВЕГА мали сервис (услуга и рез. Делови) без ПДВа

Велики сервис – SEAT“ Model Leon 1.6 1.6 MPI 16 V REFERENCE LE-018GD
Р.бр

УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
МАТЕРИЈА

1

2

Утрошак Исказана цена рада
норма часов возила (Норма сат)
3

Замена и уградња Сета
погонског каиша/ланца
(зупчасти каиш/погонски
ланац, ланчаник, шпанери,
ролери,једносмерна
ременица, семеринзи…и
остали делови сета за
зупчење.)
Водена пумпа са заменом

1.

2.

4

Ценa резервног
дела / материјала
без ПДВ-а
5

Укупно:
3х4+5=6
у РСД без ПДВ-а
6

СВЕГА Велики сервис (услуга и рез. Делови) без ПДВа

Ванредан сервис – SEAT“ Model Leon 1.6 1.6 MPI 16 V REFERENCE LE-018GD
Р.бр
1

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

УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
МАТЕРИЈА
2

Утрошак Исказана цена рада
норма часов возила (Норма сат)

Замена и уградња кочница
предњих точкова
Замена и уградња кочница
задњих точкова
Замена и уградња диска точка
предњег
Замена и уградња кочионог
диска-добоша задњег точка
Замена и уградња главног
кочионог цилиндра
Замена и уградња лежајева
предњих точкова
Замена и уградња споне
Замена и уградња
хомокинетичког зглоба
Замена и уградња амортизера –
предњег
Замена и уградња амортизера –
задњег
Замена и уградња сета квачила
без замајца
Замена и уградња пливајућег
замајца
Замена и уградња лежаја
задњег точка

3

4

Конкурсна документација за ЈН мале вредности за услугу Сервисирање

Ценa резервног
дела / материјала
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5
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3х4+5=6
у РСД без ПДВ-а
6
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

амена и уградња одговарајућих
сијалице фара
Замена уља у систему
управљања
Уљезиштење амортизера
Замена течности за хлађење
Замена и уградња црева
кочница
Замена и уградња подизача
стакла
Замена и уградња бомбине
Замена и уградња серво
пумпе волана
Замена и уградња зупчасте
летве волана
Замена и уградња ракете
волана сигнализације
СВЕГА ванредни сервис (услуга и рез. делови) без ПДВ-а:

Укупна цена за возило без ПДВИзнос ПДВУкупна цена за возило са ПДВ-м
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ТАБЕЛА 2. СТРУКТУРА ТРОШКОВА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГА/ДОБАРА ЗА SEAT“ Model Leon 1.6 1.6 MPI 16 V REFERENCE LE-018GD

Ре
бр

1
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12

Услуга/
Резервни
део/
Материјал
2
Замена и уградња
комплет уља у
мотору
Замена и уградња
филтера уља
Замена и уградња
филтера ваздуха
Замена и уградња
филтера горива
Замена и уградња
филтера кабине
Антифриз са заменом
Замена и уградња
Сета погонског
каиша/ланца
(зупчасти
каиш/погонски ланац,
ланчаник, шпанери,
ролери,једносмерна
ременица,
семеринзи…и остали
делови сета за
зупчење.)
Водена
пумпа
са
заменом
Замена и уградња кочница
предњих точкова
Замена и уградња кочница
задњих точкова
Замена и уградња диска
точка предњег
амена и уградња кочионо
диска-добоша задњег точка

Јед
мер

По
фактури
добављача
(Цена
коштања,
Зависни
трошкови)

Разлика
у цени
(Маржа,
Рабат)

Набавна
цена по
јединици
мере

Утрошак
(Норма
час)

Исказана
цена рада
возила за
(1 Норма
сат)

Укупна цена
резервног дела,
материјала,
услуге без
ПДВ-а
4+5=6+(7x8)=9

Кол.

3

4

5

6

7

8

9

10

Укупна
вредност
без ПДВ-а
ПДВ-а
4+5=6+(7x
8)=9х10=1
1
11

Обрач.
Износ по
стопи
ПДВ-а

УКУПНА
вредност у РСД
са ПДВ_м
4+5=6+(7x8)=9х1
0=11+12=13

Ознака артикла и
назив произвођача

12

13

14

Лит
Ком
Ком
Ком
Ком
Лит

Ком

Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Замена и уградња главног
кочионог цилиндра
Замена и уградња
лежајева предњих
точкова
Замена и уградња споне
Замена и уградња
хомокинетичког зглоба
Замена и уградња
амортизера – предњег
Замена и уградња
амортизера – задњег
Замена и уградња сета
квачила без замајца
Замена и уградња
пливајућег замајца
Замена и уградња
лежаја задњег точка
Замена и уградња
одговарајућих
сијалице фара
Замена уља у систему
управљања
Уљезиштење амортизера
амена течности за хлађењ
Замена и уградња црева
кочница
Замена и уградња
подизача стакла
Замена и уградња бомбине
Замена и уградња серво
пумпе волана
Замена и уградња зупчасте
летве волана
Замена и уградња ракете
волана сигнализације

Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Лит
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком

М.П.
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Уколико је нека услуга БЕСПЛАТНА, понуђач уместо цене уписује Ǿ и назначава да је Бесплатна.
НАПОМЕНА: У случају да је потребно извршити услуге одржавања и замену делова који нису наведени у понуди, пружање услуга и замена делова се
врши на основу писмене сагласности наручиоца, на профактуру пружаоца услуга везану за уговор о предметној набавци у погледу врсте, количине
квалитета и цене. Цене исказане у профактури не могу бити веће од званичних велепродајних цена овлашћеног увозника, нити од упоредивих тржишних
цена. Услуге одржавања и резервних делова које нису биле исказане у понуди наручилац ће урачунавати у укупно уговорену вредност по уговору
односно до износа предвиђеног за предметну набавку.
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5.10.

„ŠKODA“ Model Felicia 1.3 LX LE097-HS
Јавна набавка број МВ-020-2/19

„Одржавање и сервисирање моторних возила“
„ŠKODA“ Model Felicia 1.3 LX LE097-HS
ВАНГАРАНТНИ РОК
Наручилац: Градска управа, Одељење за јавне набавке града Лесковца
1 (једно), годиште 1996, Путничко
Број пређених километара 222 650
Број возила и годиште:
5 седишта
Број понуде:
Датум понуде:
Назив понуђача:
Цена сервисирања возила (рад и уграђени оригинални делови / материјал):
(исказује се у динарима, без ПДВ-а):
Укупна цена за један мали сервис:
Јединична цена
норма часа:

___________ динара

Механичар: ________ дин.

Електричар: ________ дин.

Гарантни рок
Гаранција за извршене услуге је _______ месеци или ________ пређених километара од
дана преузимања возила (из понуде понуђача)
У складу са гаранцијом произвођача и важи од
Гаранција за резервне делове
дана уградње
ПОНУДА „ŠKODA“ Model Felicia 1.3 LX LE097-HS
ТАБЕЛА 1

Мали сервис- „ŠKODA“ Model Felicia 1.3 LX LE097-HS
Р.бр
1

1.
2.
3.
4.

УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
МАТЕРИЈА
2

Замена и уградња комплет
уља у мотору

Ценa резервног
Утрошак Исказана цена рада
дела / материјала
норма часов возила (Норма сат)
без ПДВ-а
3

4

5

Укупно:
3х4+5=6
уРСДбезПДВ-а
6

Замена и уградња филтера уља

Замена и уградња филтера
ваздуха
Замена и уградња филтера
горива
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5.
6.
7.

Замена и уградња филтера
кабине
Замена и уградња краја
спона
Замена и уградња антифриза
СВЕГА мали сервис (услуга и рез. Делови) без ПДВа

Велики сервис – „ŠKODA“ Model Felicia 1.3 LX LE097-HS
Р.бр
1

1.

2.

УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
МАТЕРИЈА

Утрошак Исказана цена рада
норма часов возила (Норма сат)

2

3

Замена и уградња Сета
погонског каиша/ланца
(зупчасти каиш/погонски
ланац, ланчаник, шпанери,
ролери,једносмерна
ременица, семеринзи…и
остали делови сета за
зупчење.)
Замена Водене пумпе

4

Ценa резервног
дела / материјала
без ПДВ-а
5

Укупно:
3х4+5=6
у РСД без ПДВ-а
6

СВЕГА Велики сервис (услуга и рез. Делови) без ПДВа

Ванредан сервис – „ŠKODA“ Model Felicia 1.3 LX LE097-HS
Р.бр
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
МАТЕРИЈА
2

Утрошак Исказана цена рада
норма часов возила (Норма сат)

Замена и уградња кочница
предњих точкова
Замена и уградња кочница
задњих точкова
Замена и уградња диска точка
предњег
Замена и уградња кочионог
диска-добоша задњег точка
Замена и уградња главног
кочионог цилиндра
Замена и уградња лежајева
предњих точкова
Замена и уградња споне
Замена и уградња
хомокинетичког зглоба
Замена и уградња амортизера –

3

4
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

предњег
Замена и уградња амортизера –
задњег
Замена и уградња сета квачила
без замајца
Замена и уградња пливајућег
замајца
Замена и уградња лежаја
задњег точка
амена и уградња одговарајућих
сијалице фара
Замена уља у систему
управљања
Замена и уградња термо давача
за хлађење мотора
Уљезиштење амортизера
Замена течности за хлађење
Замена и уградња црева
кочница
Замена и уградња подизача
стакла
Замена и уградња бомбине
Замена и уградња серво пумпе
волана
Замена и уградња зупчасте
летве
Замена и уградња ракете волана
сигнализације
СВЕГА ванредни сервис (услуга и рез. делови) без ПДВ-а:

Укупна цена за возило без ПДВИзнос ПДВУкупна цена за возило са ПДВ-м
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Ре
бр

1
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14
15

Услуга/
Резервни
део/
Материјал
2
Замена и уградња
комплет уља у
мотору
Замена и уградња
филтера уља
Замена и уградња
филтера ваздуха
Замена и уградња
филтера горива
Замена и уградња
филтера кабине
Замена и уградња
краја спона
Замена и уградња
антифриза
Замена и уградња
Сета погонског
каиша/ланца
(зупчасти
каиш/погонски ланац,
ланчаник, шпанери,
ролери,једносмерна
ременица,
семеринзи…и остали
делови сета за
зупчење.)
Замена Водене пумпе
Замена и уградња кочница
предњих точкова
Замена и уградња кочница
задњих точкова
Замена и уградња диска
точка предњег
амена и уградња кочионо
диска-добоша задњег точка
Замена и уградња главног
кочионог цилиндра
Замена и уградња

Јед
мер

По
фактури
добављача
(Цена
коштања,
Зависни
трошкови)

Разлика
у цени
(Маржа,
Рабат)

Набавна
цена по
јединици
мере

Утрошак
(Норма
час)

Исказана
цена рада
возила за
(1 Норма
сат)

Укупна цена
резервног дела,
материјала,
услуге без
ПДВ-а
4+5=6+(7x8)=9

Кол.

3

4

5

6

7

8

9

10

Укупна
вредност
без ПДВ-а
ПДВ-а
4+5=6+(7x
8)=9х10=1
1
11

Обрач.
Износ по
стопи
ПДВ-а

УКУПНА
вредност у РСД
са ПДВ_м
4+5=6+(7x8)=9х1
0=11+12=13

Ознака артикла и
назив произвођача

12

13

14

Лит
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Лит

Ком

Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

лежајева предњих
точкова
Замена и уградња споне
Замена и уградња
хомокинетичког зглоба
Замена и уградња
амортизера – предњег
Замена и уградња
амортизера – задњег
Замена и уградња сета
квачила без замајца
амена и уградња пливајуће
замајца
Замена и уградња
лежаја задњег точка
Замена и уградња
одговарајућих сијалице
фара
Замена уља у систему
управљања
Замена и уградња термо
давача за хлађење мотора
Уљезиштење амортизера
амена течности за хлађењ
Замена и уградња црева
кочница
Замена и уградња подизача
стакла
Замена и уградња бомбине
Замена и уградња серво
пумпе волана
Замена и уградња зупчасте
летве
Замена и уградња ракете
волана сигнализације

Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком

ТАБЕЛА 2. СТРУКТУРА ТРОШКОВА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГА/ДОБАРА ЗА „SKODA“ Model Felicia 1.3 LX
М.П.
Одговорно лице понуђача:
______________________

Уколико је нека услуга БЕСПЛАТНА, понуђач уместо цене уписује Ǿ и назначава да је Бесплатна.
НАПОМЕНА: У случају да је потребно извршити услуге одржавања и замену делова који нису наведени у понуди, пружање услуга и замена делова се врши на основу писмене сагласности наручиоца, на
профактуру пружаоца услуга везану за уговор о предметној набавци у погледу врсте, количине квалитета и цене. Цене исказане у профактури не могу бити веће од званичних велепродајних цена овлашћеног
увозника, нити од упоредивих тржишних цена. Услуге одржавања и резервних делова које нису биле исказане у понуди наручилац ће урачунавати у укупно уговорену вредност по уговору односно до износа
предвиђеног за предметну набавку.
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5.11.

„Peugeot“ Model 307 LE 025-BZ
Јавна набавка број МВ-020-2/19

„Одржавање и сервисирање моторних возила“
„Peugeot“ Model 307 ВАНГАРАНТНИ РОК
Наручилац: Градска управа, Одељење за јавне набавке града Лесковца
1 (једно), годиште 2005,Путничко,
Број пређених километара 369 133
Број возила и годиште:
5 седишта
Број понуде:
Датум понуде:
Назив понуђача:
Цена сервисирања возила (рад и уграђени оригинални делови / материјал):
(исказује се у динарима, без ПДВ-а):
Укупна цена за један мали сервис:
Јединична цена
норма часа:

___________ динара

Механичар: ________ дин.

Електричар: ________ дин.

Гарантни рок
Гаранција за извршене услуге је _______ месеци или ________ пређених километара од
дана преузимања возила (из понуде понуђача)
У складу са гаранцијом произвођача и важи од
Гаранција за резервне делове
дана уградње
ПОНУДА „Peugeot“ Model 307 LE 025-BZ

ТАБЕЛА 1

Мали сервис- „Peugeot“ Model 307
Р.бр

УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
МАТЕРИЈА

1

2

1.
2.
3.
4.
5.

Замена и уградња комплет
синтетичког уља у мотору

LE 025-BZ

Ценa резервног
Утрошак Исказана цена рада
дела / материјала
норма часов возила (Норма сат)
без ПДВ-а
3

4

5

Укупно:
3х4+5=6
у РСД безПДВ-а
6

Замена и уградња филтера уља

Замена и уградња филтера
климе
Замена и уградња филтера
горива
Замена и уградња антифриза
СВЕГА мали сервис (услуга и рез. Делови) без ПДВа
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ТАБЕЛА 1А

Велики сервис – „Peugeot 307“ LE 025-BZ
Р.бр

1

1.

2.

УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
МАТЕРИЈА

Утрошак Исказана цена рада
норма часов возила (Норма сат)

2

3

Замена и уградња Сета
погонског каиша/ланца
(зупчасти каиш/погонски
ланац, ланчаник, шпанери,
ролери,једносмерна
ременица, семеринзи…и
остали делови сета за
зупчење.)
Замена и уградња Водене
пумпе

4

Ценa резервног
дела / материјала
без ПДВ-а

5

Укупно:
3х4+5=6
уРСДбезПДВ-а

6

СВЕГА Велики сервис (услуга и рез. Делови) без ПДВа

ТАБЕЛА 1Б

Ванредан сервис – „Peugeot 307“ LE 025-BZ
Р.бр

УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
МАТЕРИЈА

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Утрошак Исказана цена рада
норма часов возила (Норма сат)

Замена и уградња кочница
предњих точкова
Замена и уградња кочница
задњих точкова
Замена и уградња главног
кочионог цилиндра
Замена и уградња диска точка
предњег
Замена и уградња кочионог
диска-добоша задњег точка
Замена и уградња лежајева
предњих точкова
Замена и уградња споне
Замена и уградња
хомокинетичког зглоба
Замена и уградња амортизера –
предњег
Замена и уградња амортизера –
задњег
Замена и уградња сета квачила
без замајца

3

4
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Ценa резервног
дела / материјала
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3х4+5=6
уРСДбезПДВ-а

6
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Замена и уградња пливајућег
замајца
Замена и уградња лежаја
задњег точка
амена и уградња одговарајућих
Ксенон сијалице фара
Замена уља у систему
управљања
Уљезиштење амортизера
Замена течности за хлађење
Замена и уградња црева
кочница
Замена и уградња подизача
стакла
Замена и уградња бомбине
Замена и уградња споне
Замена и уградња серво пумпе
волана
Замена и уградња зупчасте
летве
Замена и уградња ракете волана
сигнализације
СВЕГА ванредни сервис (услуга и рез. делови) без ПДВ-а:

Укупна цена за возило без ПДВИзнос ПДВУкупна цена за возило са ПДВ-м
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Ре
бр

1
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11

Услуга/
Резервни
део/
Материјал
2
Замена и уградња
комплет синтетичког
уља у мотору
Замена и уградња
филтера уља
Замена и уградња
филтера климе
Замена и уградња
филтера горива
Замена и уградња
антифриза
Замена и уградња
Сета погонског
каиша/ланца
(зупчасти
каиш/погонски ланац,
ланчаник, шпанери,
ролери,једносмерна
ременица,
семеринзи…и остали
делови сета за
зупчење.)
Замена
и уградња
Водене пумпе
Замена и уградња кочница
предњих точкова
Замена и уградња кочница
задњих точкова
Замена и уградња главног
кочионог цилиндра
Замена и уградња диска
точка предњег

Јед
мер

По
фактури
добављача
(Цена
коштања,
Зависни
трошкови)

Разлика
у цени
(Маржа,
Рабат)

Набавна
цена по
јединици
мере

3

4

5

6

Утрошак
(Норма
час)

Исказана
цена
рада
возила за
(1 Норма
сат)

Укупна цена
резервног дела,
материјала,
услуге без ПДВ-а
4+5=6+(7x8)=9

7

8

9

Кол.

Укупна
вредност
без ПДВ
4+5=6+(7x
8)=9х10=1
1

10

11

Обрач.
Износ
ПДВ-а по
стопи

УКУПНА
вредност у
РСД са
ПДВ_м
4+5=6+(7x
8)=9х10=1
1+12=13

Ознака артикла и
назив произвођача

12

13

14

Лит
Ком
Ком
Ком
Лит

Ком

Ком
Лит
Ком
Ком
Ком
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

амена и уградња кочионо
диска-добоша задњег точка
Замена и уградња
лежајева предњих
точкова
Замена и уградња споне
Замена и уградња
хомокинетичког зглоба
Замена и уградња
амортизера – предњег
Замена и уградња
амортизера – задњег
Замена и уградња сета
квачила без замајца
амена и уградња пливајуће
замајца
Замена и уградња
лежаја задњег точка
Замена и уградња
одговарајућих
сијалице фара
Замена уља у систему
управљања
Уљезиштење амортизера

Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Лит
Ком

24

амена течности за хлађењ Лит
Замена и уградња црева
25
Ком
кочница
Замена и уградња подизача
26
Ком
стакла
27 Замена и уградња бомбине Ком
28

Замена и уградња споне
Замена и уградња серво
29
пумпе волана
Замена и уградња зупчасте
30
летве
Замена и уградња ракете
31
волана сигнализације

Ком
Ком
Ком
Ком

ТАБЕЛА 2. СТРУКТУРА ТРОШКОВА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГА/ДОБАРА ЗА „Peugeot 307“
М.П.
Одговорно лице понуђача:
______________________
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Уколико је нека услуга БЕСПЛАТНА, понуђач уместо цене уписује Ǿ и назначава да је Бесплатна.
НАПОМЕНА: У случају да је потребно извршити услуге одржавања и замену делова који нису наведени у понуди, пружање услуга и замена делова се врши на основу писмене
сагласности наручиоца, на профактуру пружаоца услуга везану за уговор о предметној набавци у погледу врсте, количине квалитета и цене. Цене исказане у профактури не могу бити веће
од званичних велепродајних цена овлашћеног увозника, нити од упоредивих тржишних цена. Услуге одржавања и резервних делова које нису биле исказане у понуди наручилац ће
урачунавати у укупно уговорену вредност по уговору односно до износа предвиђеног за предметну набавку.
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5.12.

„ZASTAVA“ Model 101 Skala 55 LE034-ŽŠ
Јавна набавка број МВ-020-2/19

„Одржавање и сервисирање моторних возила“
„ZASTAVA“ Model 101 Skala 55 ВАНГАРАНТНИ РОК
Наручилац: Градска управа, Одељење за јавне набавке града Лесковца
1 (једно), годиште 2004,Путничко,
Број пређених километара 185 635
Број возила и годиште:
5 седишта
Број понуде:
Датум понуде:
Назив понуђача:
Цена сервисирања возила (рад и уграђени оригинални делови / материјал):
(исказује се у динарима, без ПДВ-а):
Укупна цена за један мали сервис:

___________ динара

Укупна цена за један велики сервис:

___________ динара

Укупна цена за један ванредан сервис:
Јединична цена
норма часа:

___________динара

Механичар: ________ дин.

Електричар: ________ дин.

Гарантни рок
Гаранција за извршене услуге је _______ месеци или ________ пређених километара од
дана преузимања возила (из понуде понуђача)
У складу са гаранцијом произвођача и важи од
Гаранција за резервне делове
дана уградње
ПОНУДА „ZASTAVA“ Model 101 Skala 55

ТАБЕЛА 1.

Мали сервис- „ZASTAVA“ Model 101 Skala 55
Р.бр

УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
МАТЕРИЈА

1

2

1.
2.
3.

Замена и уградња комплет
уља у мотору

Ценa резервног
Утрошак Исказана цена рада
дела / материјала
норма часов возила (Норма сат)
без ПДВ-а
3

4

5

Укупно:
3х4+5=6
уРСДбезПДВ-а
6

Замена и уградња филтера уља

Замена и уградња филтера
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ваздуха
Замена и уградња филтера
4.
горива
Замена и уградња плочица
5.
предњих кочница
Замена и уградња пакнова
6.
задњих кочница
Замена и уградња краја
7.
спона
8. Замена и уградња антифриза
9.
Замена и уградња гибња
Замена и уградња зупчасте
10.
летве волана
Замена и уградња сета
11.
квачила
СВЕГА мали сервис (услуга и рез. Делови) без ПДВа

Укупна цена за возило без ПДВИзнос ПДВУкупна цена за возило са ПДВ-м
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ТАБЕЛА 2. СТРУКТУРА ТРОШКОВА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГА/ДОБАРА ЗА „ZASTAVA“ Model 101 Skala 55

Ре
бр

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Услуга/
Резервни
део/
Материјал
2
Замена и уградња
комплет уља у мотору
Замена и уградња
филтера уља
Замена и уградња
филтера ваздуха
Замена и уградња
филтера горива
Замена и уградња
плочица предњих
кочница
Замена и уградња
пакнова задњих
кочница
Замена и уградња
краја спона
Замена и уградња
антифриза
Замена и уградња
гибња
Замена и уградња
зупчасте летве волана
Замена и уградња сета
квачила

Јед
мер

3

По
фактури
добавља
ча (Цена
коштања
Зависни
трошков
и)
4

Разлика
у цени
(Маржа,
Рабат)

Набавна
цена по
јединици
мере

Утрошак
(Норма
час)

Исказана
цена рада
возила за
(1 Норма
сат)

5

6

7

8

Укупна цена
резервног
дела,
материјала,
услуге без
ПДВ-а
4+5=6+(7x8)
=9
9

Кол.

УКУПНО у
РСД без ПДВ-а
4+5=6+(7x8)=9
х10=11

Обрач.
Износ по
стопи
ПДВ-а

УКУПНО у
РСД са ПДВ_м
4+5=6+(7x8)=9
х10=11+12=13

Ознака артикла и
назив произвођача

10

11

12

13

14

Лит
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Лит
Ком
Ком
Ком

Одговорно лице понуђача:
______________________
Уколико је нека услуга БЕСПЛАТНА, понуђач уместо цене уписује Ǿ и назначава да је Бесплатна.
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НАПОМЕНА: У случају да је потребно извршити услуге одржавања и замену делова који нису наведени у понуди, пружање услуга и
замена делова се врши на основу писмене сагласности наручиоца, на профактуру пружаоца услуга везану за уговор о предметној набавци у
погледу врсте, количине квалитета и цене. Цене исказане у профактури не могу бити веће од званичних велепродајних цена овлашћеног
увозника, нити од упоредивих тржишних цена. Услуге одржавања и резервних делова које нису биле исказане у понуди наручилац ће
урачунавати у укупно уговорену вредност по уговору односно до износа предвиђеног за предметну набавку.
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5.13.

„Zastava“ Model: 101 Skala 55 LE 004-IJ
Јавна набавка број МВ-020-2/19

„Одржавање и сервисирање моторних возила“
„Zastava“ Model: 101 Skala 55 ВАНГАРАНТНИ РОК
Наручилац: Градска управа, Одељење за јавне набавке града Лесковца
1 (једно), годиште 2005,Путничко,
Број пређених километара 156 300
Број возила и годиште:
5 седишта
Број понуде:
Датум понуде:
Назив понуђача:
Цена сервисирања возила (рад и уграђени оригинални делови / материјал):
(исказује се у динарима, без ПДВ-а):
Укупна цена за један мали сервис:

___________ динара

Укупна цена за један велики сервис:

___________ динара

Укупна цена за један ванредан сервис:
Јединична цена
норма часа:

___________динара

Механичар: ________ дин.

Електричар: ________ дин.

Гарантни рок
Гаранција за извршене услуге је _______ месеци или ________ пређених километара од
дана преузимања возила (из понуде понуђача)
У складу са гаранцијом произвођача и важи од
Гаранција за резервне делове
дана уградње
ПОНУДА „ZASTAVA“ Model 101 Skala 55

ТАБЕЛА 1.

Мали сервис- „ZASTAVA“ Model 101 Skala 55
Р.бр

УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
МАТЕРИЈА

1

2

1.
2.

Замена и уградња комплет
уља у мотору

Ценa резервног
Утрошак Исказана цена рада
дела / материјала
норма часов возила (Норма сат)
без ПДВ-а
3

4

5

Укупно:
3х4+5=6
уРСДбезПДВ-а
6

Замена и уградња филтера уља
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Замена и уградња филтера
ваздуха
Замена и уградња филтера
4.
горива
Замена и уградња плочица
5.
предњих кочница
Замена и уградња пакнова
6.
задњих кочница
Замена и уградња краја
7.
спона
8. Замена и уградња антифриза
9.
Замена и уградња гибња
Замена и уградња зупчасте
10.
летве волана
Замена и уградња сета
11.
квачила
3.

СВЕГА мали сервис (услуга и рез. Делови) без ПДВа

Укупна цена за возило без ПДВИзнос ПДВУкупна цена за возило са ПДВ-м
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ТАБЕЛА 2. СТРУКТУРА ТРОШКОВА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГА/ДОБАРА ЗА „ZASTAVA“ Model 101 Skala 55

Ре
бр

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Услуга/
Резервни
део/
Материјал
2
Замена и уградња
комплет уља у мотору
Замена и уградња
филтера уља
Замена и уградња
филтера ваздуха
Замена и уградња
филтера горива
Замена и уградња
плочица предњих
кочница
Замена и уградња
пакнова задњих
кочница
Замена и уградња
краја спона
Замена и уградња
антифриза
Замена и уградња
гибња
Замена и уградња
зупчасте летве волана
Замена и уградња сета
квачила

Јед
мер

3

По
фактури
добавља
ча (Цена
коштања
Зависни
трошков
и)
4

Разлика
у цени
(Маржа,
Рабат)

Набавна
цена по
јединици
мере

Утрошак
(Норма
час)

Исказана
цена рада
возила за
(1 Норма
сат)

5

6

7

8

Укупна цена
резервног
дела,
материјала,
услуге без
ПДВ-а
4+5=6+(7x8)
=9
9

Кол.

УКУПНО у
РСД без ПДВ-а
4+5=6+(7x8)=9
х10=11

Обрач.
Износ по
стопи
ПДВ-а

УКУПНО у
РСД са ПДВ_м
4+5=6+(7x8)=9
х10=11+12=13

Ознака артикла и
назив произвођача

10

11

12

13

14

Лит
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Лит
Ком
Ком
Ком

Одговорно лице понуђача:
______________________
Уколико је нека услуга БЕСПЛАТНА, понуђач уместо цене уписује Ǿ и назначава да је Бесплатна.
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НАПОМЕНА: У случају да је потребно извршити услуге одржавања и замену делова који нису наведени у понуди, пружање услуга и
замена делова се врши на основу писмене сагласности наручиоца, на профактуру пружаоца услуга везану за уговор о предметној набавци у
погледу врсте, количине квалитета и цене. Цене исказане у профактури не могу бити веће од званичних велепродајних цена овлашћеног
увозника, нити од упоредивих тржишних цена. Услуге одржавања и резервних делова које нису биле исказане у понуди наручилац ће
урачунавати у укупно уговорену вредност по уговору односно до износа предвиђеног за предметну набавку.
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5.14.

„Zastava“ Model: 101 Skala 55 LE 034-WP
Јавна набавка број МВ-020-2/19

„Одржавање и сервисирање моторних возила“
„Zastava“ Model: 101 Skala 55 ВАНГАРАНТНИ РОК
Наручилац: Градска управа, Одељење за јавне набавке града Лесковца
1 (једно), годиште 2004,Путничко,
Број пређених километара 143 590
Број возила и годиште:
5 седишта
Број понуде:
Датум понуде:
Назив понуђача:
Цена сервисирања возила (рад и уграђени оригинални делови / материјал):
(исказује се у динарима, без ПДВ-а):
Укупна цена за један мали сервис:

___________ динара

Укупна цена за један велики сервис:

___________ динара

Укупна цена за један ванредан сервис:
Јединична цена
норма часа:

___________динара

Механичар: ________ дин.

Електричар: ________ дин.

Гарантни рок
Гаранција за извршене услуге је _______ месеци или ________ пређених километара од
дана преузимања возила (из понуде понуђача)
У складу са гаранцијом произвођача и важи од
Гаранција за резервне делове
дана уградње
ПОНУДА „ZASTAVA“ Model 101 Skala 55

ТАБЕЛА 1.

Мали сервис- „ZASTAVA“ Model 101 Skala 55
Р.бр

УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
МАТЕРИЈА

1

2

1.
2.

Замена и уградња комплет
уља у мотору

Ценa резервног
Утрошак Исказана цена рада
дела / материјала
норма часов возила (Норма сат)
без ПДВ-а
3

4

5

Укупно:
3х4+5=6
уРСДбезПДВ-а
6

Замена и уградња филтера уља
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Замена и уградња филтера
ваздуха
Замена и уградња филтера
4.
горива
Замена и уградња плочица
5.
предњих кочница
Замена и уградња пакнова
6.
задњих кочница
Замена и уградња краја
7.
спона
8. Замена и уградња антифриза
9.
Замена и уградња гибња
Замена и уградња зупчасте
10.
летве волана
Замена и уградња сета
11.
квачила
3.

СВЕГА мали сервис (услуга и рез. Делови) без ПДВа

Укупна цена за возило без ПДВИзнос ПДВУкупна цена за возило са ПДВ-м
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ТАБЕЛА В СТРУКТУРА ТРОШКОВА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГА/ДОБАРА ЗА „Zastava“ Model: 101 Skala 55

Ре
бр

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Услуга/
Резервни
део/
Материјал
2
Замена и уградња
комплет уља у мотору
Замена и уградња
филтера уља
Замена и уградња
филтера ваздуха
Замена и уградња
филтера горива
Замена и уградња
плочица предњих
кочница
Замена и уградња
пакнова задњих
кочница
Замена и уградња
краја спона
Замена и уградња
антифриза
Замена и уградња
гибња
Замена и уградња
зупчасте летве волана
Замена и уградња сета
квачила

Јед
мер

3

По
фактури
добавља
ча (Цена
коштања
Зависни
трошков
и)
4

Разлика
у цени
(Маржа,
Рабат)

Набавна
цена по
јединици
мере

Утрошак
(Норма
час)

Исказана
цена рада
возила за
(1 Норма
сат)

5

6

7

8

Укупна цена
резервног
дела,
материјала,
услуге без
ПДВ-а
4+5=6+(7x8)
=9
9

Кол.

УКУПНО у
РСД без ПДВ-а
4+5=6+(7x8)=9
х10=11

Обрач.
Износ по
стопи
ПДВ-а

УКУПНО у
РСД са ПДВ_м
4+5=6+(7x8)=9
х10=11+12=13

Ознака артикла и
назив произвођача

10

11

12

13

14

Лит
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Лит
Ком
Ком
ком

М.П.

Конкурсна документација за ЈН мале вредности за услугу Сервисирање
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Уколико је нека услуга БЕСПЛАТНА, понуђач уместо цене уписује Ǿ и назначава да је Бесплатна.
НАПОМЕНА: У случају да је потребно извршити услуге одржавања и замену делова који нису наведени у понуди, пружање услуга и
замена делова се врши на основу писмене сагласности наручиоца, на профактуру пружаоца услуга везану за уговор о предметној набавци у
погледу врсте, количине квалитета и цене. Цене исказане у профактури не могу бити веће од званичних велепродајних цена овлашћеног
увозника, нити од упоредивих тржишних цена. Услуге одржавања и резервних делова које нису биле исказане у понуди наручилац ће
урачунавати у укупно уговорену вредност по уговору односно до износа предвиђеног за предметну набавку.

Конкурсна документација за ЈН мале вредности за услугу Сервисирање
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5.15.

„Lada“ Niva 1.7 4x4 212104 LE078-SP
Јавна набавка број МВ-020-2/19

„Одржавање и сервисирање моторних возила“
„Lada“ Niva 1.7 4x4 212104 ВАНГАРАНТНИ РОК
Наручилац: Градска управа, Одељење за јавне набавке града Лесковца
1 (једно), годиште 2005,Путничко,
Број пређених километара 104 170
Број возила и годиште:
5 седишта
Број понуде:
Датум понуде:
Назив понуђача:
Цена сервисирања возила (рад и уграђени оригинални делови / материјал):
(исказује се у динарима, без ПДВ-а):
Укупна цена за један мали сервис:

___________ динара

Укупна цена за један велики сервис:

___________ динара

Укупна цена за један ванредан сервис:
Јединична цена
норма часа:

___________динара

Механичар: ________ дин.

Електричар: ________ дин.

Гарантни рок
Гаранција за извршене услуге је _______ месеци или ________ пређених километара од
дана преузимања возила (из понуде понуђача)
У складу са гаранцијом произвођача и важи од
Гаранција за резервне делове
дана уградње
ПОНУДА „Lada“ Niva 1.7 4x4 212104

ТАБЕЛА 1.

Мали сервис- „Lada“ Niva 1.7 4x4 212104
Р.бр
1

1.
2.
3.

УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
МАТЕРИЈА
2

Замена и уградња комплет
синтетичког уља у мотору

Ценa резервног
Утрошак Исказана цена рада
дела / материјала
норма часов возила (Норма сат)
без ПДВ-а
3

4

5

Укупно:
3х4+5=6
уРСДбезПДВ-а
6

Замена и уградња филтера уља

Замена и уградња филтера

Конкурсна документација за ЈН мале вредности за услугу Сервисирање
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ваздуха
Замена и уградња филтера
4.
горива
Замена и уградња плочица
5.
предњих кочница
Замена и уградња пакнова
6.
задњих кочница
Замена и уградња краја
7.
спона
8. Замена и уградња антифриза
Замена лежаја точка9.
предњи
10. Замена лежаја точка - задњи
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Замена предњег амортизера
(по јед.амортизера)
Замена задњег амортизера
(по јед.амортизера)
Замена и уградња главе
управљача
Замена и уградња сета
квачила
Замена
и
уградња
пливајућег замајца
Замена
и
уградња
бомбине
СВЕГА мали сервис (услуга и рез. Делови) без ПДВа

Укупна цена за возило без ПДВИзнос ПДВУкупна цена за возило са ПДВ-м

Конкурсна документација за ЈН мале вредности за услугу Сервисирање
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ТАБЕЛА 2. СТРУКТУРА ТРОШКОВА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГА/ДОБАРА ЗА „Lada“ Niva 1.7 4x4 212104

Ре
бр

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

Услуга/
Резервни
део/
Материјал

2
Замена и уградња
комплет синтетичког
уља у мотору
Замена и уградња
филтера уља
Замена и уградња
филтера ваздуха
Замена и уградња
филтера горива
Замена и уградња
плочица предњих
кочница
Замена и уградња
пакнова задњих кочница
Замена и уградња краја
спона
Замена и уградња
антифриза
Замена лежаја точкапредњи
Замена лежаја точка задњи
Замена предњег
амортизера (по јед.
амортизера)
Замена задњег
амортизера (по јед.
амортизера)
Замена и уградња
главе управљача
Замена и уградња

Јед
мер

3

По
фактур
и
добав
љача
(Цена
кошта
њаЗав
исни
трошк
ови)
4

Разлика
у цени
(Маржа,
Рабат)

Набавна
цена по
јединици
мере

Утрошак
(Норма
час)

Исказана
цена рада
возила за
(1 Норма
сат)

5

6

7

8

Укупна цена
резервног
дела,
материјала,
услуге без
ПДВ-а
4+5=6+(7x8)
=9
9

Кол.

УКУПНО у
РСД без ПДВ-а
4+5=6+(7x8)=9
х10=11

Обрач.
Износ по
стопи
ПДВ-а

УКУПНО у
РСД са ПДВ_м
4+5=6+(7x8)=9
х10=11+12=13

Ознака артикла и
назив произвођача

10

11

12

13

14

Лит
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Лит
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
ком
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15
16

сета квачила
Замена и уградња
пливајућег
замајца
Замена и уградња
бомбине

Ком
Ком

М.П.

Одговорно лице понуђача:

______________________

Уколико је нека услуга БЕСПЛАТНА, понуђач уместо цене уписује Ǿ и назначава да је Бесплатна.
НАПОМЕНА: У случају да је потребно извршити услуге одржавања и замену делова који нису наведени у понуди, пружање услуга и
замена делова се врши на основу писмене сагласности наручиоца, на профактуру пружаоца услуга везану за уговор о предметној набавци у
погледу врсте, количине квалитета и цене. Цене исказане у профактури не могу бити веће од званичних велепродајних цена овлашћеног
увозника, нити од упоредивих тржишних цена. Услуге одржавања и резервних делова које нису биле исказане у понуди наручилац ће
урачунавати у укупно уговорену вредност по уговору односно до износа предвиђеног за предметну набавку.
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5.16.

„FIAT“ Model Punto Classic Actual LE063-DL
Јавна набавка број МВ-020-2/19

„Одржавање и сервисирање моторних возила“
„FIAT“ Model Punto Clasic Aktual ВАНГАРАНТНИ РОК
Наручилац: Градска управа, Одељење за јавне набавке града Лесковца
1 (једно), годиште 2011,Путничко,
Број пређених километара 107920
Број возила и годиште:
5 седишта
Број понуде:
Датум понуде:
Назив понуђача:
Цена сервисирања возила (рад и уграђени оригинални делови / материјал):
(исказује се у динарима, без ПДВ-а):
Укупна цена за један мали сервис:

___________ динара

Укупна цена за један велики сервис:

___________ динара

Укупна цена за један ванредан сервис:
Јединична цена
норма часа:

___________динара

Механичар: ________ дин.

Електричар: ________ дин.

Гарантни рок
Гаранција за извршене услуге је _______ месеци или ________ пређених километара од
дана преузимања возила (из понуде понуђача)
У складу са гаранцијом произвођача и важи од
Гаранција за резервне делове
дана уградње
ТАБЕЛА 1

ПОНУДА „FIAT“ Model Punto Classic Actual
Мали сервис- „FIAT“ Model Punto Classic Actual

Р.бр
1

Ценa резервног
УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
Утрошак Исказана цена рада
дела / материјала
норма часо возила (Норма сат)
МАТЕРИЈА
без ПДВ-а

2.
3.
4.

2
Замена и уградња комплет
синтетичког уља у мотору
Замена и уградња филтера уља
Замена и уградња филтера ваздуха
Замена и уградња филтера горива

5.

Метлица брисача

1.

3

4

Конкурсна документација за ЈН мале вредности за услугу Сервисирање
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и Одржавање возила

Укупно:
3х4+5=6
уРСДбезПДВ-а
6
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6.

Провера исправности акумулатора

7.
8.
9.

Контрола генератора-алтернатора
Контрола сигнализације
Каблови за свећице
СВЕГА мали сервис (услуга и рез. Делови) без ПДВа

ТАБЕЛА 1А

Р.бр
1

1.

2.

Велики сервис – „FIAT“ Model Punto Classic Actual
Утрошак
Ценa резервног
Исказана цена рада
УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
норма
дела / материјала
возила (Норма сат)
МАТЕРИЈА
часов
без ПДВ-а
2
3
4
5
Сета погонског каиша/ланца
(зупчасти каиш/погонски ланац,
ланчаник, шпанери, ролери,
једносмерна ременица,
семеринзи…и остали делови сета
за зупчење.)
Замена Водене пумпе
СВЕГА Велики сервис (услуга и рез. Делови) без ПДВа

Укупно:
3х4+5=6
уРСДбезПДВ-а
6

ТАБЕЛА 1Б

Ванредан сервис – „FIAT“ Model Punto
Р.бр
1

УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
МАТЕРИЈА

Classic Actual
Ценa резервног
Утрошак Исказана цена рада
дела / материјала
орма часо возила (Норма сат)
без ПДВ-а
3
4
5

2
Замена и уградња диск плочица
1.
предњих точкова
Замена и уградња диск плочица задњих
2.
точкова
3. Замена и уградња предњих дискова
4.
Замена и уградња задњих добоша
5.
Замена и уградња спона краће
6.
Замена и уградња спона дуже
7.
Замена течности за хлађење
Замена и уградња Aмортизер
8.
предњи
Замена и уградња Амортизер
9.
задњи
Замена и уградња зупчасте летве
10.
волана
11.
Замена и уградња сета квачила
Замена и уградња пливајућег
12.
замајца
Замена и уградња ракете управљача
13.
сигнализације
14.
Свећице
Замена и уградња
15.
Хомокинетички зглоб
16.
Замена и уградња бомбине
СВЕГА ванредни сервис (услуга и рез. делови) без ПДВ-а:

Укупна цена за возило без ПДВИзнос ПДВУкупна цена за возило са ПДВ-м
Конкурсна документација за ЈН мале вредности за услугу Сервисирање и Одржавање возила

Укупно:
3х4+5=6
уРСДбезПДВ-а
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ТАБЕЛА В СТРУКТУРА ТРОШКОВА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГА/ДОБАРА ЗА „FIAT“ Model Punto Classic Actual

Ре
бр

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13

Услуга/
Резервни
део/
Материјал
2
Замена и уградња
комплет синтетичког
уља у мотору
Замена и уградња
филтера уља
Замена и уградња
филтера ваздуха
Замена и уградња
филтера горива
Метлица брисача
Провера исправности
акумулатора
Контрола генератораалтернатора
Контрола
сигнализације
Каблови за свећице
Сета погонског
каиша/ланца
(зупчасти
каиш/погонски ланац,
ланчаник, шпанери,
ролери, једносмерна
ременица,
семеринзи…и остали
делови сета за
зупчење.)
Замена Водене пумпе
Замена и уградња диск
плочица предњих точкова
Замена и уградња диск

Јед
мер

3

По
фактури
добавља
ча (Цена
коштања
Зависни
трошков
и)
4

Разлика
у цени
(Маржа,
Рабат)

Набавна
цена по
јединици
мере

Утрошак
(Норма
час)

Исказана
цена рада
возила за
(1 Норма
сат)

5

6

7

8

Укупна цена
резервног
дела,
материјала,
услуге без
ПДВ-а
4+5=6+(7x8)
=9
9

Кол.

УКУПНО у
РСД без ПДВ-а
4+5=6+(7x8)=9
х10=11

Обрач.
Износ по
стопи
ПДВ-а

УКУПНО у
РСД са ПДВ_м
4+5=6+(7x8)=9
х10=11+12=13

Ознака артикла и
назив произвођача

10

11

12

13

14

Лит
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком

Ком

Ком
Ком
Ком
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

плочица задњих точкова
Замена и уградња предњих
дискова
Замена и уградња задњих
добоша
Замена и уградња спона
краће
Замена и уградња спона
дуже
амена течности за хлађењ
Замена и уградња
Aмортизер предњи
Замена и уградња
Амортизер задњи
Замена и уградња
зупчасте летве волана
Замена и уградња сета
квачила
Замена и уградња
пливајућег замајца
Замена и уградња
ракете управљача
сигнализације
Свећице
Замена и уградња
Хомокинетичког
зглоба
Замена и уградња
бомбине

Ком
Ком
Ком
Ком
Лит
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком

М.П.

Одговорно лице понуђача:
______________________
Уколико је нека услуга БЕСПЛАТНА, понуђач уместо цене уписује Ǿ и назначава да је Бесплатна.
НАПОМЕНА: У случају да је потребно извршити услуге одржавања и замену делова који нису наведени у понуди, пружање услуга и
замена делова се врши на основу писмене сагласности наручиоца, на профактуру пружаоца услуга везану за уговор о предметној набавци у
погледу врсте, количине квалитета и цене. Цене исказане у профактури не могу бити веће од званичних велепродајних цена овлашћеног
увозника, нити од упоредивих тржишних цена. Услуге одржавања и резервних делова које нису биле исказане у понуди наручилац ће
урачунавати у укупно уговорену вредност по уговору односно до износа предвиђеног за предметну набавку.
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5.17.

„FIAT“ Model Punto Classic Actual
LE063-DS
Јавна набавка број МВ-020-2/19

„Одржавање и сервисирање моторних возила“
„FIAT“ Model Punto Classic Actual ВАНГАРАНТНИ РОК
Наручилац: Градска управа, Одељење за јавне набавке града Лесковца
1 (једно), годиште 2011,Путничко,
Број пређених километара 114036
Број возила и годиште:
5 седишта
Број понуде:
Датум понуде:
Назив понуђача:
Цена сервисирања возила (рад и уграђени оригинални делови / материјал):
(исказује се у динарима, без ПДВ-а):
Укупна цена за један мали сервис:

___________ динара

Укупна цена за један велики сервис:

___________ динара

Укупна цена за један ванредан сервис:
Јединична цена
норма часа:

___________динара

Механичар: ________ дин.

Електричар: ________ дин.

Гарантни рок
Гаранција за извршене услуге је _______ месеци или ________ пређених километара од
дана преузимања возила (из понуде понуђача)
У складу са гаранцијом произвођача и важи од
Гаранција за резервне делове
дана уградње
ПОНУДА „FIAT“ Model Punto Classic Actual

ТАБЕЛА 1

Мали сервис- „FIAT“ Model Punto Classic Actual
Р.бр
1

1.
2.
3.

УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
МАТЕРИЈА
2

Замена и уградња комплет
синтетичког уља у мотору

Ценa резервног
Утрошак Исказана цена рада
дела / материјала
норма часов возила (Норма сат)
без ПДВ-а
3

4

5

Укупно:
3х4+5=6
уРСДбезПДВ-а
6

Замена и уградња филтера уља

Замена и уградња филтера
ваздуха
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Замена и уградња филтера
горива
Метлица брисача
Провера исправности
акумулатора
Контрола генератораалтернатора
Контрола сигнализације
Каблови за свећице
СВЕГА мали сервис (услуга и рез. Делови) без ПДВа

ТАБЕЛА 1А

Р.бр
1

1.

2.

Велики сервис – „FIAT“ Model Punto Classic Actual
Утрошак
Ценa резервног
Исказана цена рада
УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
норма
дела / материјала
возила (Норма сат)
МАТЕРИЈА
часов
без ПДВ-а
2
3
4
5
Сета погонског каиша/ланца
(зупчасти каиш/погонски ланац,
ланчаник, шпанери, ролери,
једносмерна ременица,
семеринзи…и остали делови сета
за зупчење.)
Замена Водене пумпе
СВЕГА Велики сервис (услуга и рез. Делови) без ПДВа

Укупно:
3х4+5=6
уРСДбезПДВ-а
6

ТАБЕЛА 1Б
Ванредан сервис – „FIAT“ Model Punto
Р.бр
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13

УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
МАТЕРИЈА

Classic Actual
Ценa резервног
Утрошак Исказана цена рада
дела / материјала
орма часо возила (Норма сат)
без ПДВ-а
3
4
5

2
Замена и уградња диск плочица
предњих точкова
Замена и уградња диск плочица задњих
точкова
Замена и уградња предњих дискова
Замена и уградња задњих добоша
Замена и уградња спона краће
Замена и уградња спона дуже
Замена течности за хлађење
Замена и уградња Aмортизер
предњи
Замена и уградња Амортизер
задњи
Замена и уградња зупчасте летве
волана
Замена и уградња сета квачила
Замена и уградња пливајућег
замајца
Замена и уградња ракете управљача
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14
15
16

сигнализације
Свећице
Замена и уградња
Хомокинетички зглоб
Замена и уградња бомбине
СВЕГА ванредни сервис (услуга и рез. делови) без ПДВ-а:

Укупна цена за возило без ПДВИзнос ПДВУкупна цена за возило са ПДВ-м
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ТАБЕЛА В СТРУКТУРА ТРОШКОВА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГА/ДОБАРА ЗА „FIAT“ Model Punto Classic Actual

Ре
бр

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

Услуга/
Резервни
део/
Материјал
2
Замена и уградња
комплет синтетичког
уља у мотору
Замена и уградња
филтера уља
Замена и уградња
филтера ваздуха
Замена и уградња
филтера горива
Метлица брисача
Провера исправности
акумулатора
Контрола генератораалтернатора
Контрола
сигнализације
Каблови за свећице
Сета погонског
каиша/ланца
(зупчасти
каиш/погонски ланац,
ланчаник, шпанери,
ролери, једносмерна
ременица,
семеринзи…и остали
делови сета за
зупчење.)
Замена Водене пумпе

Јед
мер

3

По
фактури
добавља
ча (Цена
коштања
Зависни
трошков
и)
4

Разлика
у цени
(Маржа,
Рабат)

Набавна
цена по
јединици
мере

Утрошак
(Норма
час)

Исказана
цена рада
возила за
(1 Норма
сат)

5

6

7

8

Укупна цена
резервног
дела,
материјала,
услуге без
ПДВ-а
4+5=6+(7x8)
=9
9

Кол.

УКУПНО у
РСД без ПДВ-а
4+5=6+(7x8)=9
х10=11

Обрач.
Износ по
стопи
ПДВ-а

УКУПНО у
РСД са ПДВ_м
4+5=6+(7x8)=9
х10=11+12=13

Ознака артикла и
назив произвођача

10

11

12

13

14

Лит
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком

Ком

Ком

Замена и уградња
12
Ком
диск плочица предњих
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точкова
13
14
15
16
17
18

19

20

21
22
23

24
25
26

Замена и уградња
диск плочица задњих
точкова
Замена и уградња
предњих дискова
Замена и уградња
задњих добоша
Замена и уградња
спона краће
Замена и уградња
спона дуже
Замена течности за
хлађење
Замена и
уградња
Aмортизер
предњи
Замена и
уградња
Амортизер задњи
Замена и уградња
зупчасте летве
волана
Замена и уградња
сета квачила
Замена и уградња
пливајућег
замајца
Замена и уградња
ракете управљача
сигнализације
Свећице
Замена и
уградња

Ком
Ком
Ком
Ком
Лит
Ком

Ком

Ком

Ком
Ком
Ком

Ком
Ком
ком
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27

Хомокинетички
зглоб
Замена и уградња
бомбине

ком

М.П.

Одговорно лице понуђача:
______________________

Уколико је нека услуга БЕСПЛАТНА, понуђач уместо цене уписује Ǿ и назначава да је Бесплатна.
НАПОМЕНА: У случају да је потребно извршити услуге одржавања и замену делова који нису наведени у понуди, пружање услуга и
замена делова се врши на основу писмене сагласности наручиоца, на профактуру пружаоца услуга везану за уговор о предметној набавци у
погледу врсте, количине квалитета и цене. Цене исказане у профактури не могу бити веће од званичних велепродајних цена овлашћеног
увозника, нити од упоредивих тржишних цена. Услуге одржавања и резервних делова које нису биле исказане у понуди наручилац ће
урачунавати у укупно уговорену вредност по уговору односно до износа предвиђеног за предметну набавку.
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5.18.

„ZASTAVA“ Model Skala 55 LE 001-CZ
Јавна набавка број МВ-020-2/19

„Одржавање и сервисирање моторних возила“
„ZASTAVA“ Model Skala 55 ВАНГАРАНТНИ РОК
Наручилац: Градска управа, Одељење за јавне набавке града Лесковца
1 (једно), годиште 2005,Путничко,
Број пређених километара 193612
Број возила и годиште:
5 седишта
Број понуде:
Датум понуде:
Назив понуђача:
Цена сервисирања возила (рад и уграђени оригинални делови / материјал):
(исказује се у динарима, без ПДВ-а):
Укупна цена за један мали сервис:
Јединична цена
норма часа:

___________ динара

Механичар: ________ дин.

Електричар: ________ дин.

Гарантни рок
Гаранција за извршене услуге је _______ месеци или ________ пређених километара од
дана преузимања возила (из понуде понуђача)
У складу са гаранцијом произвођача и важи од
Гаранција за резервне делове
дана уградње
ПОНУДА „ZASTAVA“ Model Skala 55

ТАБЕЛА 1

Мали сервис- „ZASTAVA“ Model Skala 55
Р.бр
1

1.
2.
3.
4.
5.

УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
МАТЕРИЈА
2

Замена и уградња комплет
уља у мотору

Ценa резервног
Утрошак Исказана цена рада
дела / материјала
норма часов возила (Норма сат)
без ПДВ-а
3

4

5

Укупно:
3х4+5=6
у РСД безПДВ-а
6

Замена и уградња филтера уља

Замена и уградња филтера
ваздуха
Замена и уградња филтера
горива
Замена и уградња плочица
предњих кочница
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Замена и уградња пакнова
задњих кочница
Замена и уградња краја
7.
спона
8. Замена и уградња антифриза
9.
Замена и уградња гибња
Замена и уградња зупчасте
10.
летве волана
Замена и уградња сета
11.
квачила
6.

СВЕГА мали сервис (услуга и рез. Делови) без ПДВа

Укупна цена за возило без ПДВИзнос ПДВУкупна цена за возило са ПДВ-м
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ТАБЕЛА 2. СТРУКТУРА ТРОШКОВА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГА/ДОБАРА ЗА „ZASTAVA“ Model Skala 55

Ре
бр

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Услуга/
Резервни
део/
Материјал
2
Замена и уградња
комплет уља у
мотору
Замена и уградња
филтера уља
Замена и уградња
филтера ваздуха
Замена и уградња
филтера горива
Замена и уградња
плочица предњих
кочница
Замена и уградња
пакнова задњих
кочница
Замена и уградња
краја спона
Замена и уградња
антифриза
Замена и уградња
гибња
Замена и уградња
зупчасте летве волана
Замена и уградња сета
квачила

Јед
мер

3

По
фактури
добавља
ча (Цена
коштања
Зависни
трошков
и)
4

Разлика
у цени
(Маржа,
Рабат)

Набавна
цена по
јединици
мере

Утрошак
(Норма
час)

Исказана
цена рада
возила за
(1 Норма
сат)

5

6

7

8

Укупна цена
резервног
дела,
материјала,
услуге без
ПДВ-а
4+5=6+(7x8)
=9
9

Кол.

УКУПНО у
РСД без ПДВ-а
4+5=6+(7x8)=9
х10=11

Обрач.
Износ по
стопи
ПДВ-а

УКУПНО у
РСД са ПДВ_м
4+5=6+(7x8)=9
х10=11+12=13

Ознака артикла и
назив произвођача

10

11

12

13

14

Лит
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Лит.
Ком
Ком
Ком

М.П.
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Уколико је нека услуга БЕСПЛАТНА, понуђач уместо цене уписује Ǿ и назначава да је Бесплатна.
НАПОМЕНА: У случају да је потребно извршити услуге одржавања и замену делова који нису наведени у понуди, пружање услуга и замена делова се
врши на основу писмене сагласности наручиоца, на профактуру пружаоца услуга везану за уговор о предметној набавци у погледу врсте, количине
квалитета и цене. Цене исказане у профактури не могу бити веће од званичних велепродајних цена овлашћеног увозника, нити од упоредивих тржишних
цена. Услуге одржавања и резервних делова које нису биле исказане у понуди наручилац ће урачунавати у укупно уговорену вредност по уговору
односно до износа предвиђеног за предметну набавку.
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5.19.

„ZASTAVA“ Model Yugo 65 Coral LE 052-NC
Јавна набавка број МВ-020-2/19

„Одржавање и сервисирање моторних возила“
„ZASTAVA“ Model Yugo 65 Coral ВАНГАРАНТНИ РОК
Наручилац: Градска управа, Одељење за јавне набавке града Лесковца
1 (једно), годиште 1991,Путничко,
Број пређених километара ±80 000
Број возила и годиште:
5 седишта
Број понуде:
Датум понуде:
Назив понуђача:
Цена сервисирања возила (рад и уграђени оригинални делови / материјал):
(исказује се у динарима, без ПДВ-а):
Укупна цена за један мали сервис:
Јединична цена
норма часа:

___________ динара

Механичар: ________ дин.

Електричар: ________ дин.

Гарантни рок
Гаранција за извршене услуге је _______ месеци или ________ пређених километара од
дана преузимања возила (из понуде понуђача)
У складу са гаранцијом произвођача и важи од
Гаранција за резервне делове
дана уградње
ПОНУДА „ZASTAVA“ Model Yugo 65 Coral

ТАБЕЛА 1

Мали сервис- „ZASTAVA“ Model Yugo 65 Coral
Р.бр
1

1.
2.
3.
4.
5.

УСЛУГА/ РЕЗЕРВНИ ДЕО –
МАТЕРИЈА
2

Замена и уградња комплет
уља у мотору

Ценa резервног
Утрошак Исказана цена рада
дела / материјала
норма часов возила (Норма сат)
без ПДВ-а
3

4

5

Укупно:
3х4+5=6
у РСД безПДВ-а
6

Замена и уградња филтера уља

Замена и уградња филтера
ваздуха
Замена и уградња филтера
горива
Замена и уградња плочица
предњих кочница
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Замена и уградња пакнова
задњих кочница
Замена и уградња краја
7.
спона
8. Замена и уградња антифриза
9.
Замена и уградња гибња
Замена и уградња зупчасте
10.
летве волана
Замена и уградња сета
11.
квачила
6.

СВЕГА мали сервис (услуга и рез. Делови) без ПДВа

Укупна цена за возило без ПДВИзнос ПДВУкупна цена за возило са ПДВ-м
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ТАБЕЛА 2. СТРУКТУРА ТРОШКОВА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГА/ДОБАРА ЗА „ZASTAVA“ Model Yugo 65 Coral

Ре
бр

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Услуга/
Резервни
део/
Материјал
2
Замена и уградња
комплет уља у мотору
Замена и уградња
филтера уља
Замена и уградња
филтера ваздуха
Замена и уградња
филтера горива
Замена и уградња
плочица предњих
кочница
Замена и уградња
пакнова задњих
кочница
Замена и уградња
краја спона
Замена и уградња
антифриза
Замена и уградња
гибња
Замена и уградња
зупчасте летве волана
Замена и уградња сета
квачила

Јед
мер

3

По
фактури
добавља
ча (Цена
коштања
Зависни
трошков
и)
4

Разлика
у цени
(Маржа,
Рабат)

Набавна
цена по
јединици
мере

Утрошак
(Норма
час)

Исказана
цена рада
возила за
(1 Норма
сат)

5

6

7

8

Укупна цена
резервног
дела,
материјала,
услуге без
ПДВ-а
4+5=6+(7x8)
=9
9

Кол.

УКУПНО у
РСД без ПДВ-а
4+5=6+(7x8)=9
х10=11

Обрач.
Износ по
стопи
ПДВ-а

УКУПНО у
РСД са ПДВ_м
4+5=6+(7x8)=9
х10=11+12=13

Ознака артикла и
назив произвођача

10

11

12

13

14

Лит
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Лит.
Ком
Ком
Ком

М.П.
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Уколико је нека услуга БЕСПЛАТНА, понуђач уместо цене уписује Ǿ и назначава да је Бесплатна.
НАПОМЕНА: У случају да је потребно извршити услуге одржавања и замену делова који нису наведени у понуди, пружање услуга и замена делова се
врши на основу писмене сагласности наручиоца, на профактуру пружаоца услуга везану за уговор о предметној набавци у погледу врсте, количине
квалитета и цене. Цене исказане у профактури не могу бити веће од званичних велепродајних цена овлашћеног увозника, нити од упоредивих тржишних
цена. Услуге одржавања и резервних делова које нису биле исказане у понуди наручилац ће урачунавати у укупно уговорену вредност по уговору
односно до износа предвиђеног за предметну набавку.
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Образац број 5.
ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА НА СТРАНИ ПОНУЂАЧА,
ПОДНОСИОЦА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ, ПОДИЗВОЂАЧА
(Понуђач/ члан заједничке понуде/ подизвођач ) _________________________________,
са седиштем у ________________, Ул. ________________________, број ______, Матични
број ____________________, ПИБ _______________,
Број: ________________
Mесто и датум: _________________
Под пуном кривичном, моралном и материјалном одговорношћу, Oвлашћено лице
понуђача/члана заједничке понуде/ подизвођача
_____________________________________________
(Име и презиме, функција/радно место), у складу са чланом 2.став 1. Тачка 1-3, члана 3.
Став 1. Тачка 3., 10., и 11. и Чл. 29. Закона о јавним набавкама („Sl. glasnik RS", br.
124/2012, 14/2015 i 68/2015) и Чл. 2., став 1., тачка 2, 3, 4 и 6. Закон о Агенцији за борбу
против корупције ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka
US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US)
даје

ИЗЈАВУ

о непостојању сукоба интереса са Наручиоцем, - у смислу:
 Функционера, као изабрано, постављено или именовано лице у органе Републике
Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и органе јавних предузећа и
привредних друштава, установа и других организација чији је оснивач односно члан
Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе и друго лице које
бира Народна скупштина;
 са јавном функцијом у органима Републике Србије, аутономне покрајине, јединице
локалне самоуправе, органима јавних предузећа и привредних друштава, установа и других
организација чији је оснивач односно члан Република Србија, аутономна покрајина,
јединица локалне самоуправе а подразумева овлашћења руковођења, одлучивања односно
доношења општих или појединачних аката и
 као повезано лице у смислу супружника или ванбрачног партнера понуђача, /члана
заједничке понуде/ подизвођача, крвног сродника у правој линији, односно у пообочној
линији закључно са другим степеном сродства, усвојитељ односно усвојеник функционера,
као и свако друго правно или физичко лице које се према другим основама и околностима
може оправдано сматрати интересно повезано са функционером/ односно понуђачем,
/чланом заједничке понуде/ подизвођача,
 односно, повезано лице радно ангажовано код наручиоца/понуђача,
_________________
за набавку
_______________________, (опис набавке)
и да не постоје разлози за сукоб интереса на страни овог понуђача.

M.П.

Овлашћено лице понуђача
___________________________
(име и презиме и функција)
___________________________
(потпис)
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VII.

МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци мале вредности за услуге сервисирања и одржавања
путничких возила за:
1 возило марке „Peugeot“ модел 607 2.2 HDI,
1 возило марке „Honda“ модел Acord 2.0 4D PE Elegance,
1 возило марке “Ford“ модел MONDEO TITANIUM 2.5T,
1 возило марке „Dacia“ модел Duster“ PH2 BASE 1,6 16V 4x4,

1 возило марке „IVEKO” модел 50C15IS56CC2BA“,
1 возило марке „Peugeot“ модел 307,
1 возило марке „Škoda“ модел SuperB Elegant 2.8,
1 возило марке „Škoda“ модел Octavia 1.9 TDI,
1 возило марке „Fiat“ модел Stilo 1.9 TDI DYNAMIC,
1 возило марке „Seat“ модел Leon 1.6 MPI 16v,
1 возило марке „Škoda“ модел Felicia LX 1.3,
4 возила марке “Zastava“ модел 101 Skala 55;
1 возило марке “Zastava“, Yugo 65 Coral,
2 возила марке „ Fiat“ модел „Punto“,
1 возилo марке „ Lada“ модел „Niva“ 1.7 4x4 212104;
Сачињен дана
__.___.20__ године

Између:
1. Република Србија, Град Лесковац, Градска управа, одељење за јавне набавке коју заступа
Шеф одељења Зоран Новаковић, сходно Одлуци о градској управи града Лесковца
(„Службени гласник града Лесковца“, бр. 02/17),(у даљем тексту: наручилац) и
2.
Предузећа
______________________________________________________________,
___________________________ , улица __________________________________ , мат.бр.
___________________ , ПИБ _____________________, Број рачуна________ , код Банке
_______________ , телефон _____________ , телефакс _____________ као понуђача(у даљем
тексту: ДАВАЛАЦ УСЛУГА), кога заступа _________________________
Основ уговора:
ЈН бр. МВ 020-2/19
Број и датум доношења Одлуке о додели уговора: ____________________________
Понуда изабраног Понуђача бр. ________ од дана ________________ .
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- Да је НАРУЧИЛАЦ на основу члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама
(„Сл.Гласник Републике Србије“ бр. 124/2012 и 68/15) и на основу позива за достављање
понуда за јавну набавку спровео поступак јавне набавке мале вредности услуга Сервисирање и Одржавање возила, за потребе Органа града Лесковца;
- Да је набавка спроведена, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама, и није обликована по
партијама.
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- Да је ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставио понуду број __________ од ___.____.2018 године која се
налази у прилогу овог Уговора и чини његов саставни део.
- Да је НАРУЧИЛАЦ у складу са чланом 108.. Закона о јавним набавкама, на основу понуде
ДАВАОЦА УСЛУГА и извештаја о додели Уговора НАРУЧИОЦА изабрао ДАВАОЦАУСЛУГА
__________________________________________ за предметну јавну набавку услуге мале
вредности.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.
Предмет овог Уговора је пружање услуга Сервисирања и Одржавања за:
1 возило марке „Peugeot“ модел 607 2.2 HDI,
1 возило марке „Honda“ модел Acord 2.0 4D PE Elegance,
1 возило марке “Ford“ модел MONDEO TITANIUM 2.5T,
1 возило марке „Dacia“ модел Duster“ PH2 BASE 1,6 16V 4x4,

1 возило марке „IVEKO” модел 50C15IS56CC2BA“,
1 возило марке „Peugeot“ модел 307,
1 возило марке „Škoda“ модел SuperB Elegant 2.8,
1 возило марке „Škoda“ модел Octavia 1.9 TDI,
1 возило марке „Fiat“ модел Stilo 1.9 TDI DYNAMIC,
1 возило марке „Seat“ модел Leon 1.6 MPI 16v,
1 возило марке „Škoda“ модел Felicia LX 1.3,
4 возила марке “Zastava“ модел 101 Skala 55;
1 возило марке “Zastava“, Yugo 65 Coral,
2 возила марке „ Fiat“ модел „Punto“,
1 возилo марке „ Lada“ модел „Niva“ 1.7 4x4 212104;

1. Редовно сервисирање возила састоји се од:
а)Малог сервиса на ________ км или временски период од ___________ месеци (из
понуде Понуђача) и
б) Великог сервиса у складу са сервисним интервалом из сервисне књижице.
Редован сервисни преглед моторног возила подразумева све сервисне радње и поправке
возила предвиђене од стране произвођача одређене марке возила на дефинисаној
километражи односно временском периоду.
2. Ванредни сервисни преглед подразумева све потребне сервисне радње на отклањању
неисправности уочене и пријављене од стране лица које управља моторним возилом односно
редовне радње уколико су Законом или важећим правилником који регулише ту материју
дефинисане и врши се по налогу НАРУЧИОЦА и обухвата отклањање уоченог недостатка на
возилу и његовог стављања у редовну функцију.Резервни делови и мазива која се
уграђују/сипају у возило морају бити у складу са захтевима произвођача возила.
Сервис мора бити опремљен свим потребним уређајима и алатом и стручном радном снагом
ради квалитетног и правоваљаног вршења сервисирања и одржавања возила.
ЦЕНА

Члан 3.
За услуге из члана 2. овог уговора уговарају се јединичне цене које је ДАВАЛАЦ
УСЛУГА приказао у обрасцу „Образац понуде са спецификацијом“ за свако возило појединачно
из Понуде.
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Укупна вредност понуде (са јединичним ценама за сва возила и са понуђеном ценом за
извршене услуге превоза шлеп возилом/приколицом по пређеном километру) без ПДВ-а је
___________ динара, односно са ПДВ-м је __________динара, од чега је понуђена цена за
извршене услуге превоза шлеп возилом/приколицом по пређеном километру: _____ динара без
ПДВ-а, односно ___________ динара са ПДВ-м, исте су фиксне и не могу се мењати.
Укупна вредност Уговора биће одређена сходно стварно извршеним услугама с тим што
не може прећи износ процењене вредности набавке услуга а која износи ____________
динара,(попуњава Наручилац).
Укупна вредност за извршене услуге превоза шлеп возилом/приколицом урачунава се у
укупну вредност Уговора.
Цена услуге Сервисирања и Одржавања возила обухвата услуге превоза шлеп
возилом/приколицом и све резервне делове и материјал потребан за извршење услуге
сервисирања и одржавања возила.
Уговорне стране су се сагласиле да се вредност уговора може повећати највише до 5%.
За све делове и услуге који нису наведени у Обрасцу понуде са спецификацијом,
давалац услуге је у обавези да пре отпочињања услуге тражи сагласност од наручиоца уз
спецификацију трошкова и по добијању исте у писаном облику да отпочне са извршењем
посла а цена делова и услуга несме бити већа од тренутно упоредиве тржишне цене и биће
урачунати у укупно уговорену вредност по уговору.
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.
Услови плаћања: одложено плаћање у року од ___ дана од дана испостављања фактуре за
извршене услуге, (биће преузето из понуде Понуђача);
Члан 5.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за извршену услугу испостави НАРУЧИОЦУ фактуру у
складу са важећим прописима, најкасније у року од 3 дана од дана извршене услуге. Ставке
исказане на фактури морају се у потпуности слагати са понудом односно са ценама из
спецификације делова и услуга.
Цена резервних делова и услуга који нису обухваћени спецификацијом посебно се исказују.
Члан 6.
Плаћање за извршену услугу врши вирмански.
МЕСТО И РОК ВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 7.
Место вршења услуге је овлашћени сервис ДАВАОЦА УСЛУГА који се налази на следећој
адреси:
______________________________________________________________________
удаљеног од седишта наручиоца, најкраћим путем, ______км.
Члан 8.
Ако је сервисна просторија из претходне тачке овог члана удаљена преко 10 км од локације
наручиоца, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ је дужан да преузме возило на адреси НАРУЧИОЦА и о свом
трошку изврши транспорт возила до места поправке. Возила се упућују на сервис искључиво уз
писмени налог издат од стране НАРУЧИОЦА. НАРУЧИЛАЦ нема обавезу плаћања за возила
која се сервисирају без писменог налога. Рок за отварање радног налога и започињање пружања
услуга возила тече од момента пријема возила у сервис ДАВАОЦА УСЛУГА. Редован сервис
возила која су у сервис примљена до 9.00 часова извршава се у току истог дана. Ванредан сервис
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возила која су у сервис примљена до 9.00 часова траје најдуже до истека следећег радног дана. У
изузетним случајевима, као последица недостатка резервних делова на тржишту рок се
продужава за наредних седам (7) дана.
ГАРАНЦИЈЕ ЗА ИЗВРШЕНИ РАД И УГРАЂЕНЕ ДЕЛОВЕ И МАТЕРИЈАЛ
Члан 9.
ДАВАЛАЦ услуге даје гаранцију за извршени рад и уграђене резервне делове и материјал и
то:
- Гаранција за извршене услуге је из понуде понуђача од _______ месеци или _________
пређених километара од дана преузимања возила;
- Гаранција за резервне делове је у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана
уградње
РЕКЛАМАЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНИ РАД, УГРАЂЕНЕ ДЕЛОВЕ И МАТЕРИЈАЛ
Члан 10.
Давалац услуге је дужан да уграђује резервне делове који су у квалитету замењеног дела.
Давалац услуге је у обавези да у року од 12 сати по пријави рекламације на квалитет
извршене услуге од стране корисника услуга, отклони разлоге рекламације о свом трошку.
Уколико Давалац услуга не отклони уочене недостатке у датом року, Корисник услуга
задржава право да на терет Даваоца услуга ангажује другог сервисера за отклањање
предметних недостатака.
КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ

Члан 11.
Квалитет услуге која је предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати:
- важећим домаћим и међународним стандардима за предметну врсту услуге.
Корисник услуга је дужан да предмет услуге на уобичајени начин прегледа и да о видљивим
недостацима обавести даваоца услуга у писној форми у року од 48 сати.
Члан 12.
У случају да извршена услуга не одговара уговореним стандардима квалитета, корисник услуга
има право након уредног обавештења даваоца услуга да:
- Захтева од даваоца услуга уредно извршење уговора и накнаду штете због задоцњења,
- Тражи снижење цене услуге у сразмери у којој је услуга извршена мимо уговорених
стандарда;
- Да одустане од уговора и тражи накнаду штете због неиспуњења.
- Да захтева уредно испуњење уговора у складу са уговореним стандардима, и накнаду
штете због неуредног испуњења.
Члан 13.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА је одговоран за квалитет делова и другог материјала које користи
приликом вршења услуге која је предмет овог уговора.
ОБАВЕЗЕ И ПРАВА ДАВАОЦА УСЛУГА
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да:

Члан 14.
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- услуге из члана 2. овог уговора изврши у свему под условима из Конкурсне документације
и Понуде.
- поправку возила обави стручно, квалитетно, у складу са добрим пословним обичајима,
правилима и стандардима струке;
- пре отварања радног налога изврши визуелни преглед возила, констатује стање возила,
укључујући евентуалне недостатке и оштећења на истом.
- угради оригиналне, нове и некориштене резервне делове;
- за свако возило на којем је извршена услуга испоставља посебан радни налог који је основ
за фактурисање.
- сваку интервенцију упише у књигу одржавања са техничким описом извршених услуга;
- да хитно, најкасније наредног дана од пријема захтева Наручиоца, прими возило и реши
рекламације за одмах уочене, као и накнадно видљиве недостатке;
- у случају када вредност услуге на возилу прелази износ од 20% тржишне вредности новог
модела (или адекватног модела уколико се исти више не производи), обустави сервисирање
возила и писмено извести Корисника услуге о томе;
- у случају квара возила Наручиоца на путу, давалац услуге је у обавези да пружи и услугу
превоза возила шлеп возилом/приколицом до сопственог сервиса. Наручилац је дужан да на
месту квара возила преда неисправно возило даваоцу услуге а услуга превоза неисправног
возила наплаћиваће се од места квара односно од места преузимања возила до места
предаје/сервисне радионице по цени из понуде од ______ динара за 1км. пређеног пута;
- давалац услуге није одговоран за штету, квар која је настала услед оправке возила у другом
сервису који није у власништву даваоца услуга;
- давалац услуге сносиће трошкове транспорта возила, (шлепања) до сервисне радионице
даваоца услуга уколико природа и врста квара возила је настала услед кривице сервисера.
ОБАВЕЗЕ И ПРАВА НАРУЧИОЦА

Члан 15.
Обавеза Наручиоца је да врши сервисирање и одржавање возила само у сервису даваоца
услуге који је друга уговорна страна. После поправке возила, возач као представник
наручиоца проверава извршене радове на возилу из описа у запису са извршеним радовима у
радном налогу сервисера, где је у обавези да преузимање возила потврди својим потписом и
уписивањем броја личне карте на радном налогу или рачуну ако је израђен. Уколико, након
преузимања возила возач примети да по пријављеним неисправностима нешто није урађено
или да на извршеним радовима није задовољен прописани квалитет, возач је у обавези да у
року од три дана пријави исте надлежним руководиоцима који ће у сарадњи са сервисером
заказати нови сервисни преглед.
Члан 16.
ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ
У случају наступања околности независне од воље уговорних страна, које ометају извршење
уговорних обавеза једне или друге стране, а који се према важећим прописима сматрају вишом
силом, које ни пажљива страна не би могла избећи, нити би могла отклонити последице таквих
околности, сматраће се као случајеви који ослобађају од одговорности, ако наступе након
закључења уговора и спречавају његово потпуно или делимично извршење (виша сила).
Уговорна страна погођена вишом силом, дужна је писменим путем да обавести другу уговорну
страну о настанку околности које спречавају извршење обавеза, као и тренутку тих околности.
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Наступање више силе, ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу
уговорних обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране
су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 сата.
Наступање околности из претходног члана продужиће рок за извршење уговорних обавеза, за
време које по свом трајању одговара трајању више силе.
Уговорне стране не могу се позивати на вишу силу због околности које су јој биле познате у
тренутку закључења уговора и преузимању уговорних обавеза.
Ако се трајање више силе продужи након уговореног рока, свака страна има право да раскине
уговор, без обавезе плаћања накнаде штете другој страни.

Обавезе које доспевају у 2020 години биће реализоване највише до износа средстава
обезбеђених за ову намену у Одлуци о буџету града Лесковца за 2020 годину.
РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 17.
Овај уговор ступа на снагу и закључује се дана __.___.20___ године са роком важења од 12
(дванаест) месеци односно до утрошка предвиђених средстава за предметну набавку. У случају
да уговорна вредност буде испуњена пре истека рока од 12 месеци престаје важност овог
уговора.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 18.
Уговорне стране могу споразумно раскинути овај уговор.
Писменим актом о споразумном раскиду уговора, уговорне стране ће регулисати међусобна
права и обавезе доспеле до момента раскида.
Члан 19.
Уколико је до раскида уговора дошло кривицом једне уговорне стране, друга страна има право на
надокнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права.
Члан 20.
НАРУЧИЛАЦ задржава право једностраног раскида овог уговора уколико западне у финансијске
тешкоће или из других оправданих разлога, без накнаде пропуштене добити другој уговорној
страни.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 21.
Све спорове настале поводом извршења овог уговора уговорне стране ће решавати споразумноуз
поштовање обостраних интереса.
Уколико не дође до решења, уговара се надлежност Привредног суда у Лесковцу.
ПРИМЕНА ЗАКОНА

Члан 22.
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примењиваће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационим односима.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.
Саставни део овог Уговора су:
- Понуда са спецификацијом бр.________ од ________________,
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Члан 24.
Овај Уговор сачињен је у 8 (осам) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 6
(шест) за своје потребе а Давалац услуге задржава 2 (два) примерка.
ЗА НАРУЧИОЦА
___________________________

ЗА ДАВАОЦА УСЛУГА
___________________________

НАПОМЕНА:
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.Уколико
понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци након што му је уговор додељен,
наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце.
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VIII.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чл.88.став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС 124/12,
14/15 и 68/15) као и чл. 6. Правилника о обавезним елементима коникурсне документације (
Сл.гласник РС 86/15), достављамо образац са структуром трошкова за припремање понуде у
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ : „Сервисирање и Одржавање возила“, - јавна набавка мале
вредности услуга број ЈН МВ-020-2/19, објављеној на Порталу јавних набавки, за потребе
наручиоца Градска управа, Одељење за јавне набавке града Лесковца за припремање понуде
по објављеној конкурсној документацији у предметној јавној набавци.
Понуђач:____________________________, из ______________________ је имао следеће
трошкове:
ВРСТА ТРОШКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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 под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.
Понуђач уколико нема трошкове припрема понуде не попуњава и потписује образац.
Датум: ___.___.20___

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
______________________________
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IX.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чл. 26. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС 124/12,14/15 и
68/15) као и чл. 6. Правилника о обавезним елементима коникурсне документације
( Сл.гласник РС 86/15), у јавној набавци „Сервисирање и Одржавање возила“, - јавна
набавка мале вредности услуга број ЈН МВ-020-2/19, објављеној на Порталу јавних набавки,
за потребе наручиоца Градска управа, Одељење за јавне набавке, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу дајемо:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Потврђујемо да смо понуду поднели НЕЗАВИСНО, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум: ___.____.20___

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
_______________________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да
је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у
смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку
јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
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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X.

СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Овим споразумом следећи чланови групе понуђача:
Редни
број

Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра

Адреса седишта

Име и презиме
одговорног лица

1.
2.
3.
4.
се међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке „Сервисирање и
Одржавање возила“, - јавна набавка мале вредности услуга број ЈН МВ-020-2/19.
Наведени чланови групе понуђача сагласни су да одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Сви чланови заједничке понуде се обавезују да ће:
1. Члан групе понуђача наведен у под редним бојем 1, у горњој табели бити члан групе
који ће бити носилац посла, односно који ће бити носилац посла, односно које ће
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2. Члан групе понуђача наведен у под редним бројм ____ ће издати рачун и сва плаћања
ће се извршити на његов текући рачун бр. _________________ отворен у банци
__________________;
3. Понуђача наведен у под редним бројем:
1. Извршава ће послове:___________________________________________________
2. Извршава ће послове:___________________________________________________
3. Извршава ће послове:___________________________________________________
За члана заједничке понуде под редним бр. 1) _________________(Овлашћена особа)

М.П.

За члана заједничке понуде под редним бр. 2) _________________(Овлашћена особа)

М.П.

За члана заједничке понуде под редним бр. 3) _________________(Овлашћена особа)

М.П.

Датум: ___.____.20___
Напомена: овај образац подноси само понуђач који подноси заједничку понуду - група
понуђача.Уколико се Понуда подноси за две или више партија Образац Споразум копирати
за сваку партију.
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XI.

ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

ОВЛАШЋЕЊЕ
ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА
________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из __________________________ ул. ________________________________
____________ бр.л.к. __________________________ овлашћује се да у име
________________________________________________________________
(назив понуђача)
из ________________________, може да учествује у поступку за јавну набавку број
МВ 020-2/19-услуга Сервисирања и Одржавања возила за потребе Органа града Лесковца у
поступку јавне набавке мале вредности.
Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног
отварања понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка отварања пристиглих понуда у поступку
наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.
Дана: ___ . ___ . 20___. године
П О Н У Ђ А Ч/
НОСИЛАЦ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
M.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)
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XII.

ОБРАЗАЦ
ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ

ПОДНОСИЛАЦ:
Назив понуђача: __________________________
Седиште :_________________________________
Улица и број: ______________________________
Телефон: _________________________________
е-маил: __________________________________
Матични број:______________________________
ПИБ:_____________________________________
Име и презиме овлашћеног лица за контакт:
________________________________________
(Попуњава Понуђач)
ПРИМАЛАЦ:
ГРАД ЛЕСКОВАЦ, ГРАДСКА УПРАВА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, Ул. ТРГ
РЕВОЛУЦИЈЕ Бр. 33,4 СПРАТ, 16 000 ЛЕСКОВАЦ
ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА
корисника Органа града Лесковца у поступку јавне набавке мале вредности.
НЕ ОТВАРАТИ!
Датум и сат подношења: ___.___.20___ година, ___.сати___.минута
Деловодни број понуде: ___________________
( попуњава секретар наручиоца )

_________________
(потпис секретара наручиоца)
М.П

Напомена: овај образац се предаје код секретара наручиоца у случају непосредног
подношења понуде и представља потврду наручиоца о дану и времену подношења понуде.
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XIII.

ОБРАЗАЦ

САГЛАНОСТ ПОНУЂАЧА ЗА ИСПРАВКУ ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача/носица групе
Седиште понуђача/носиоца групе
Одговорна особа (потписник уговора)
Порески број рачуна понуђача/носиоца групе
Матични број понуђача/носиоца групе

САГЛАСНОСТ ПОНУЂАЧА
ЗА ИСПРАВКУ ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ
Сагласни смо да Наручилац може уз доле потписану сагласност понуђача да изврши
исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања понуда узимајући као релевантну цену по јединици мере.
Наручилац ће исправке вршити на следећи начин:
Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен
словима сматраће се тачним;
Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се
сматрати тачном.
Уколико овакве исправке доведу до другачије различите укупне вредности понуђене
цене, износ формиран исправљањем рачунских грешака сматраће се важећим.
Дана: ___ . ___ . 20___. године
П О Н У Ђ А Ч/
НОСИЛАЦ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)
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Пропратни образац (попунити и залепити на коверту/кутију)
Датум и сат подношења (попуњава Наручилац):
ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ!
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА
корисника Органа града Лесковца у поступку јавне набавке мале вредности.
РЕДНИ БРОЈ __________
НАРУЧИЛАЦ:
Град Лесковац
Градска управа, Одељење за јавне набавке града Лесковца
Трг Револуције, бр. 33/IV, 16 000 Лесковац
ПОНУЂАЧ:
Пун назив: ____________________
Пуна адреса: ____________________
број телефона: ____________________
број телефакса: ____________________
електронска адреса: ____________________
име и презиме лица за контакт и функција:
_______________________________________________
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